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1. Вступ 
 

Програмні результати підготовки бакалавра фінансів, банківської справи та 
страхування визначені в стандарті вищої освіти [3].  

В освітньо-професійній програмі Державного ВНЗ «Національний гірничий 
університет» [1] здійснено розподіл програмних результатів навчання за видами 
навчальної діяльності здобувача. 

 

Загальна характеристика процесу навчання з дисципліни «Податкова система» 
 

Рівень вищої 

освіти 

Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої 

освіти (освітній 

ступінь) 

Бакалавр 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Немає 

Освітня 
кваліфікац
ія 

Бакалавр фінансів, банківської справи та страхування 

Опис 
предметної 
області 
дисципліни - 
страхування 

 Об’єкт(и) вивчення та діяльності: устрій, принципи й механізми 
функціонування податкової системи. 

 Цілі навчання: надання умінь і знань, необхідних для опанування 
професійних завдань (компетенцій) бакалавра, пов’язаних з 
примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості 
національного продукту з метою формування загальнодержавного 
фонду грошових ресурсів  

 Теоретичний зміст предметної області ґрунтується на поняттях, 
категоріях, теоріях і концепціях фінансової науки, які визначають 
тенденції і закономірності функціонування й розвитку 
оподаткування. 

 Методи, методики та технології: при проведенні лекцій: проблемні 
лекції, розгляд окремих дискусійних питань; при проведенні 
практичних занять: розгляд ситуаційних завдань, рішення задач, 
дискусії в малих творчих групах; при самостійній роботі: виконання 
індивідуального завдання (розрахункове завдання), самостійне 
вивчення матеріалу; поточні консультації. 

 

Базові 
дисципліни 

Мікроекономіка; Макроекономіка; Фінанси; Фінанси підприємств.  

Академічні 
права 
випускників 

Отримання  освіти  на  другому  (магістерському)  рівні  вищої  
освіти - забезпечуються дисципліни освітньої програми ступеня 
магістра: податковий менеджмент, міжнародне оподаткування 
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2. Галузь використання 

 
Робоча програма поширюється на кафедри, яким доручено викладання 

навчальної дисципліни наказом ректора.  
 
Робоча програма призначена для:  

 реалізації компетентнісного підходу при формуванні структури та змісту 
дисципліни; 

 визначення інформаційної бази для формування засобів діагностики; 

 внутрішнього та зовнішнього контролю якості підготовки фахівців; 

 акредитації освітньої програми за спеціальністю. 
 
Робоча Програма встановлює: 
– форму підсумкового контролю; 
– базові дисципліни та дисципліни, що забезпечуються; 
– результати навчання за дисципліною та їх відповідність компетентностям; 
– тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальної діяльності 
– вимоги до структури і змісту курсової роботи; 
– завдання для самостійної роботи здобувача; 
– вимоги до засобів діагностики, методи та критерії оцінювання навчальних 

досягнень; 
– вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення навчальної 

дисципліни; 
– основний тезаурус дисципліни. 

 

3. Нормативні посилання 
 

Робоча програма дисципліни «Податкова система» розроблена на основі таких 
нормативних документів: 

1. Освітня програма підготовки бакалавра за спеціальністю галузі  знань  07  
Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та 
страхування.» / М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2016. –  ____ с.  

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 Ліцензійними 
умовами провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова КМ України від 30 
грудня 2015 р. № 1187  «Ліцензійні умови провадження освітньої діяльності закладів 
освіти». 

3.  Стандарт  вищої  освіти  першого  рівня  (бакалавр)  галузі  знань  07  Управління  
та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування.   – 
Затверджено і введено в дію наказом МОН України від               №    . 

4. Положення про організацію атестації здобувачів вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / М-во освіти і науки України, 

Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2015. – 38 с. 

5. Положення про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 

трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 

навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 

2015. – 25 с. 

4. Обсяг дисципліни 
 
Загальний обсяг – 5 кредитів ECTS (150 академічних годин). 
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5. Результати навчання з дисципліни «Податкова система» та їх 
відповідність компетентностям 

 
5.1 Компетентності, яких набувають студенти в процесі вивчення навчальної 

дисципліни  «Податкова система» згідно з СВО першого рівня  (бакалавр) галузі  
знань  07  Управління  та адміністрування спеціальності 072 Фінанси, банківська 
справа та страхування. 

 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у галузі оподаткування в ході професійної 
діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування 
окремих методів і положень фінансової науки та характеризується 
невизначеністю умов і необхідністю врахування комплексу вимог 
здійснення професійної і навчальної діяльності. 

Загальні 
компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
2. Здатність планувати та управляти часом. 
3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
5. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні, 

здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 
джерел. 

6. Здатність спілкуватися державною та  іноземними мовами як 
усно, так і письмово. 

7. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
8. Навички використання інформаційних та комунікаційних  

технологій. 
9. Здатність бути критичним і самокритичним. 
10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися 

та діяти у новій ситуації. 
11. Здатність працювати як у команді, так і автономно. 
12. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів 
економічної діяльності). 

13. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), соціально- 
відповідально та громадянсько-свідомо. 

Спеціальні 

(фахові, 
предметні) 
компетентності 

1. Розуміння та здатність до критичного осмислення 
концептуальних основ економічної теорії, які стосуються системи 
оподаткування й узагальнюють засади і закономірності 
функціонування та розвитку фінансових систем. 

2. Здатність опановувати та усвідомлювати інформацію щодо 
сучасного стану і тенденцій розвитку системи оподаткування 
України. 

3. Вміння використовувати теоретичний та методичний 
інструментарій фінансової, економічної,  математичної, 
статистичної, правової та інших наук для діагностики стану 
системи оподаткування. 

4. Здатність  використовувати  базові  знання  і  практичні  навички  
у сфері регулювання системи оподаткування. 

5. Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти інформаційними технологіями у сфері 
оподаткування. 

6. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність, 
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інтерпретувати та використовувати фінансову та пов’язану з нею 
інформацію. 

7. Здатність виконувати контрольні функції у сфері оподаткування. 
8. Здатність формувати та реалізовувати комунікації в сфері 

оподаткування. 
9. Здатність обґрунтовувати, приймати професійні рішення в сфері 

оподаткування та брати відповідальність за них. 
10. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну підготовку у сфері оподаткування. 

 
 

5.2  Нормативний  зміст  підготовки  здобувачів  вищої  освіти в процесі 
вивчення дисципліни «Податкова система»,  сформульований  у термінах 

результатів навчання 
1. Планувати та управляти часом при проведенні досліджень. 
2. Підтримувати   належний   рівень   знань   та   постійно   підвищувати   свою   

професійну підготовку у сфері оподаткування. 

3. Вміти застосовувати набуті знання у практичній діяльності. 

4. Проводити дослідження на рівні бакалавра, зокрема, здійснювати пошук, 
обробляти та аналізувати інформацію з різних джерел. 

5. Демонструвати   навички   письмової   та   усної   загальної   та   професійної   
комунікації державною та іноземними мовами. 

6. Демонструвати навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до  
нових знань, бути критичним і самокритичним. 

7. Проявляти ініціативу та підприємливість, адаптуватися та діяти у новій ситуації; 
8. Виконувати професійні функції як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера. 
9. Вміти пояснювати інформацію, ідеї, проблеми, рішення та власний досвід фахівцям 

і нефахівцям у фінансовій області. 
10.  Дотримуватися професійних етичних стандартів. 
11.  Діяти  соціально-відповідально  та  громадянсько-свідомо  на  основі  етичних  

міркувань (мотивів), поваги до різноманіття та міжкультурності. 
12.  Застосовувати  емпатію,  вербальні  та  невербальні  інструменти   у  

міжособистісному спілкуванні і демонстрації власних результатів.  
13.  Вміти критично осмислювати концептуальні основи економічної теорії, які 

стосуються системи оподаткування й узагальнюють засади й закономірності 
функціонування та розвитку податкової системи. 

14.  Показати належний рівень знань у сфері та страхування, розуміння   принципів   
фінансової   науки,   особливостей   функціонування   системи оподаткування, 
податкової термінології. 

15.  Виявляти  та  аналізувати  ключові  характеристики  податкової  системи,  
оцінювати  їх взаємозв’язки з національною та світовою економіками; 

16.  Застосовувати  теоретичні  знання  та  практичні  навички  для  їх  використання  
у  сфері регулювання податкової системи; 

17.  Визначати функціональні області та взаємозв’язки між суб’єктами фінансових 
систем. 

18.  Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення, володіти 
інформаційними технологіями у сфері оподаткування. 

19.  Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну інформацію, розраховувати 
економічні та фінансові показники, обґрунтовувати фінансові рішення на основі 
використання необхідних інструментальних засобів. 

20.  Обирати  та  застосовувати  економіко-математичні  та  статистичні  методи  для  
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аналізу, прогнозування та оптимізації явищ і процесів у податковій системі. 
21.  Демонструвати навички складання фінансової звітності, аналізу та інтерпретації 

фінансової, статистичної та пов’язаної інформації. 
22.  Виконувати контрольні функції у сфері оподаткування. 
23.  Формувати   та   реалізовувати   комунікації   в   сфері   оподаткування. 
24.  Вміти  нести  відповідальність  за  результати  професійної  діяльності  у  сфері  

оподаткування. 
25.  Виконувати  професійні  функції  у  сфері  оподаткування  у міжнародному 

контексті. 

 
6. Форма підсумкового контролю 

 
Екзамен за результатами поточного контролю та виконання комплексної 

контрольної роботи . 
 

7. Тематичний план та розподіл обсягу за видами навчальних занять 
 

Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

ЛЕКЦІЇ 

1. Соціально-економічний зміст, види та функції 
податків   

4 4 8 

2.  Податкова система і податкова політика 3 4 7 

3. Організація податкової роботи і діяльності 
Державної фіскальної служби 

3 5 8 

4. Податок на додану вартість 6 6 12 

5. Акцизний податок 3 5 8 

6. Мито як фіскальний інструмент та засіб 
митного регулювання 

3 5 8 

7. Податок з доходів фізичних осіб 4 6 10 

8. Спрощена система оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва 

2 4 6 

9. Податок на прибуток підприємств 4 4 8 

10. Плата за ресурси та послуги 4 4 8 

11. Місцеві податки і збори. Інші податки 2 4 6 

12. Ухилення від оподаткування та 
відповідальність платників податків за 
порушення податкового законодавства 

2 5 7 

ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ 

1. Соціально-економічний зміст, види та функції 
податків   

1 2 3 

2. Податкова система і податкова політика 1 2 3 

3. Організація податкової роботи і діяльності 
Державної фіскальної служби 

1 2 3 

4. Податок на додану вартість 4 2 6 

5. Акцизний податок 2 2 4 

6. Мито як фіскальний інструмент та засіб 
митного регулювання 

1 2 3 

7. Податок з доходів фізичних осіб 2 3 5 
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Види, тематика навчальних занять, шифри 
дисциплінарних результатів навчання  

Обсяг, години 

ауд. СРС разом 

8. Спрощена система оподаткування суб’єктів 
малого підприємництва 

1 2 3 

9. Податок на прибуток підприємств 2 3 5 

10. Плата за ресурси та послуги 2 4 6 

11. Місцеві податки і збори. Інші податки 2 2 4 

12. Ухилення від оподаткування та 
відповідальність платників податків за 
порушення податкового законодавства 

1 2 3 

РАЗОМ 66 84 150 

Лекції 40 56 96 
Практичні заняття 20 28 48 

Контрольні заходи 6  6 

 
8. Завдання для самостійної роботи здобувача 

 
Основні завдання для самостійної роботи: 
1) попереднє опрацювання інформаційного забезпечення за кожним модулем 

(темою); 
2) підготовка до поточного контролю - розв’язання завдань самоконтролю за 

кожною темою; 
3) виконання тематики науково-дослідної роботи; 
4) підготовка до підсумкового контролю.  

 
9. Рекомендована тематика науково-дослідної роботи зі студентами за 

дисципліною 
 
1.Акцизне оподаткування і його роль у державному ціноутворенні.  
2.Мито як фіскальний ресурс державного бюджету.  
3.Ресурсі платежі як засіб оптимізації природокористування. 
4. Податкове регулювання іноземних інвестицій в Україні. 
5. Податковий механізм пенсійного страхування в Україні. 
6.Формування та використання податкових резервів страхової компанії. 
7. Податковий борг: формування та механізм управління. 
8. Податкові відносини та напрямки їх вдосконалення в аграрному секторі економіки. 
9. Податкові аспекти стимулювання зовнішньоекономічної діяльності. 
10. Акцизний податок: проблеми вдосконалення механізму стягнення та 
адміністрування. 
11.Бюджетно-податкова система як інструмент регулювання соціально-економічного 
розвитку країн. 
12. Внутрішні податкові резерви як фінансовий ресурс бюджетів різного рівня. 
13. Відтворення податкового потенціалу країни до умов євроінтеграції. 
14. Роль місцевих податків в формуванні гармонійної соціально-економічної системи 
держави. 
15. Формування пріоритетів податкової системи до умов сучасних глобалізаційних 
викликів. 
16. Наповнення місцевих бюджетів в умовах розширення прав органів місцевого 
самоврядування. 
17. Податки на споживання в Україні: фіскальні ефекти і цінові наслідки.  
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18. Податкова політика в системі інструментів державного регулювання відтворення та 
розвитку населення. 
19. Податковий контроль в умовах трансформаційної економіки України. 
20. Податкові важелі забезпечення сталого економічного розвитку України. 
21. Податкові регулятори екологічної безпеки економіки України. 
22. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення механізму стягнення і 
адміністрування.  
23. Податок на доходи фізичних осіб: фіскальне та соціальне навантаження. 
24.Посилення регулюючої і стимулюючої функцій механізму прямого оподаткування 
суб'єктів ринкової економіки. 
25. Прибуткове оподаткування та напрями його оптимізації в Україні.  
26. Специфічні механізми оподаткування банківських установ. 
27. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 
28. Механізм формуванням неподаткових доходів місцевого бюджету. 
29. Податкова політика забезпечення інноваційного розвитку України. 
30. Фіскальний потенціал України та ефективність справляння податків. 
31. Напрями інтеграції податкової системи України до європейського економічного 
простору.  
31. Оподаткування та перспективи розвитку страхового ринку України. 
32. Оподаткування інвестиційної діяльності страхових компаній в Україні.  
33. Правове регулювання уникнення подвійного оподаткування в умовах інтеграційних 
прагнень України.  
34. Екологічне оподаткування: стан та перспективи розвитку. 
35. Методи попередження та протидії податковим ризикам. 
36. Адміністрування плати за землю: підходи реалізації засад фіскального федералізму. 
37. Фіскальні та регулюючі аспекти справляння митних платежів в Україні. 
38. Митне адміністрування та економічна безпека держави: можливості забезпечення 
національних пріоритетів. 
39. Податковий контроль у сфері оподаткування самозайнятих осіб. 
40. Соціально-економічне значення податкового прогнозування і планування.  
41. Моделювання потоків податкових надходжень на загальнодержавному рівні.  
42. Податкова система України: суперечності розвитку та можливості їх вирішення.  
43. Обґрунтування фіскальної ефективності, економічної доцільності та соціальної 
справедливості податкової політики.  
44. Інструменти податкового регулювання макроекономічного розвитку. 
45. Податкове регулювання процесів споживання в Україні. 
46. Система податкових пільг, стимулів та санкцій як соціально-економічний фактор 
державного розвитку. 
47. Інструменти податкового регулювання страхового ринку України.  
 

10. Вимоги до засобів діагностики, критерії 
та процедури оцінювання навчальних досягнень 

 
Інформаційною базою для формування засобів діагностики (тестів відкритого чи 

закритого типу) є система компетентностей, що передбачена даною програмою.  
 Вимоги до засобів діагностики, критерії та процедури оцінювання навчальних 

досягнень формуються згідно з  Положенням про організацію атестації здобувачів вищої 
освіти Державного вищого навчального закладу «Національний гірничий університет»,  
Положенням про організацію освітнього процесу за Європейською кредитною 
трансферно-накопичувальною системою. Стандарт вищої освіти Державного вищого 
навчального закладу «Національний гірничий університет» / Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 
2015. – 25 с. 
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11. Вимоги до комплексу навчально-методичного забезпечення дисципліни 
 
Комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни, має бути 

розташований на сайті кафедри ЕАіФ та повинен містити [2]: 
1) робочу програму дисципліни; 
2) навчальний контент (інформаційне забезпечення лекцій); 
3) методичне забезпечення практичних та семінарських занять;  
4. матеріали методичного забезпечення самостійної роботи студента щодо: 
4.1. попереднього опрацювання інформаційного забезпеченням за кожним 

модулем (темою); 
5.2) розв’язання завдань самоконтролю за кожною темою 
5.3) виконання індивідуального розрахункового завдання; 
5.4) підготовки до захисту індивідуального розрахункового завдання; 
5.5) підготовки до підсумкового контролю; 
6) завдання для поточного та підсумкового контролю рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей; 
7) завдання для комплексної контрольної роботи; 
8) завдання для  післяатестаційного моніторингу рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 
 
 

12. Рекомендована література 
1. Податковий кодекс України, від 02.12.2010 р. №2755-VІ [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua 
2. Митний кодекс України, від 11.07.02 р. №92-ІV [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http:// zakon.rada.gov.ua 
3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.10 р. №2464-VІ [Електронний ресурс]. – 
Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua 

4. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на 
загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затв. Постановою Правління ПФУ 
від 27.09.10 р. №21-5 

5. Демиденко Л.М. Податкова система. Навчальний посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 184 
с. 

6. Довгалюк В.І. Податкова система: навч. посіб. / В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Єрмоленко. 
– К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360 с. 

7. Налоговая политика: методология, теория и практика: моногр. /В.П. Вишневский, 
О.В. Виецкая, О.Н. Гаркушенко, Ю.А. Мазур, Е.В. Соколовская, В.Д. Чекина; под общ. 
ред. В.П. Вишневского / НАН Украины, Ин-т экономики пром-сти. – Донецк, 2011. – 528 с. 

8. Педь І.В. Непрямі податки в податковій системі України: навч. посіб. / І.В. Педь; 
За ред. Ю.М. Лисенкова. – К.: Знання, 2008. – 348 с. 

9. Педь І.В. Податкова конкуренція: монографія / І.В. Педь. – К.: Експерт-Консалтинг, 
2009. – 416 с. – Бібліог.: с. 392-415. 

10. Податкова система: навч.посіб.для студ. вищ. навч. закл./ [Лютий І.О.,  
Демиденко Л.М., Романюк М.В.]; за ред. І. О. Лютого. – К.: Центр учбової літератури, 2009. 
–  456 с.  

11. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., 
Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344с.  

12. Податкова система: Навчальний посібник / за заг.ред. В.Л. Андрущенка. – К: 
Кондор-Видавництво, 2014. – 698 с. 

13. Сідельникова Л.П. Податкова система: навч. посіб. / Л.П. Сідельникова, Н.М. 
Костіна. – Київ: Ліра-К, 2013. – 604 с.  
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Додаток А 
Таблиця А.1 

 
Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей 

дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за 
НРК 

Знання Уміння Комунікаці
я 

Автономія та 
відповідальність 

Здатність до абстрактного 
мислення, аналізу та синтезу. 

+ 
   

Здатність планувати та  управляти 
часом. 

 
+ 

 
+ 

Здатність   вчитися   і   оволодівати 
сучасними знаннями. 

   
+ 

Здатність проведення досліджень 
на відповідному рівні, здатність до 
пошуку, оброблення та аналізу 
інформації з різних джерел. 

  
 

+ 

  

Здатність  застосовувати  знання  у 

практичних ситуаціях. 

 
+ 

  

Здатність спілкуватися державною 
та іноземними мовами як усно, так і 
письмово. 

   
+ 

 

Здатність працювати у 
міжнародному контексті. 

  +  

Навички використання 
інформаційних  та  комунікаційних 
технологій. 

  
+ 

  

Здатність бути критичним і 
самокритичним. 

 
+ 

  

Здатність   виявляти   ініціативу   та 
підприємливість,  адаптуватися  та 
діяти у новій ситуації. 

  
+ 

  

Здатність працювати як у команді, 

так і автономно. 

  
+ 

 

Здатність спілкуватися з 
представниками інших 
професійних груп різного рівня (з 
експертами з інших галузей 
знань/видів економічної 
діяльності). 

   
 
 

+ 

 

Здатність діяти на основі етичних 

міркувань (мотивів), соціально 

відповідально та громадянсько- 

свідомо. 

    
 

+ 
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Розуміння та здатність до 

критичного осмислення 

концептуальних  основ економічної 

теорії, які стосуються системи 

оподаткування й узагальнюють 

засади й закономірності 

функціонування та розвитку 

фінансових систем. 

 
 

+ 

 
 

+ 

  

Здатність опановувати та 
усвідомлювати інформацію щодо 
сучасного стану і тенденцій 
розвитку системи оподаткування. 
 

 
 

+ 

   

Вміння використовувати 

теоретичний та методичний 

інструментарій фінансової, 

економічної, математичної, 

статистичної, правової та інших 

наук для діагностики стану системи 

оподаткування. 

  
 
 
 

+ 

  

Здатність  використовувати  базові 

знання і практичні навички у сфері 

регулювання системи 

оподаткування. 
 

  
+ 

  

Здатність застосовувати сучасне 
інформаційне та програмне 
забезпечення, володіти 
інформаційними технологіями у 
сфері оподаткування 

   
 
 

+ 

 

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність, 

інтерпретувати та використовувати 

фінансову та пов’язану з нею 

інформацію. 

  

 

+ 

  

Здатність   виконувати   контрольні 

функції у сфері оподаткування. 

  
+ 

  

Здатність формувати та 

реалізовувати комунікації в сфері 

оподаткування. 

   
+ 

 

Здатність обґрунтовувати, 

приймати професійні рішення в 

сфері оподаткування та брати 

відповідальність за них. 

    
 

+ 

Здатність підтримувати належний 

рівень знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку у сфері оподаткування. 

    

 

+ 
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Додаток Б 

Таблиця Б 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентніст
ь 

Компетентності 

 
Загальні компетентності 

 
Спеціальні (фахові) компетентності 

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

Планувати   та   
управляти часом у 
професійній діяльності. 

 
+ 

  
+ 

                     

Підтримувати належний 
рівень знань та постійно 
підвищувати свою 
професійну підготовку у 
сфері   оподаткування. 

 
 
 

+ 

   
 
 
 

+ 

                    
 
 
 

+ 

Проводити    

дослідження 
на рівні бакалавра, 
зокрема здійснювати 
пошук, обробляти та 
аналізувати інформацію 
з різних джерел. 

 
 
 

+ 

     
 
 

+ 

                  

Демонструвати     

навички письмової та 

усної загальної та 

професійної комунікації 

державною та 

іноземними мовами. 

 
 

+ 

      

 

+ 
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Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 
 

Загальні компетентності 
 

Спеціальні (фахові) компетентності 

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

Демонструвати     

навички 

самостійної роботи, 

гнучкого мислення, 

відкритості      до      

нових знань,  бути  

критичним  і 
самокритичним. 

 
+ 

         
 

+ 

              

Проявляти ініціативу та 
підприємливість, 
адаптуватися   та   діяти   
у новій ситуації. 

 
+ 

          
 

+ 

             

Виконувати       

професійні 
функції як самостійно, 
так і в групі під 
керівництвом лідера. 

 
+ 

           
 

+ 

            

Вміти пояснювати 
інформацію, ідеї, 
проблеми, рішення та 
власний досвід 
фахівцям і нефахівцям 
у фінансовій області. 
 
 
 
 
 

 
 
 

+ 

            
 
 

+ 
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Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

 
Загальні компетентності 

 
Спеціальні (фахові) компетентності 

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

Дотримуватись 

професійних етичних 

стандартів. 

+ 
             

+ 

          

Діяти соціально-

відповідально та 

громадянсько-свідомо 

на основі етичних 

міркувань (мотивів), 

поваги до різноманіття 

та міжкультурності. 

 
 
 

+ 

             
 
 
 

+ 

          

Застосовувати емпатію, 

вербальні  та  

невербальні інструменти 

у міжособистісному 

спілкуванні і 

демонстрації власних 

результатів. 

+        
+ 

               

Вміти критично осмислювати 

концептуальні основи 

економічної теорії, які 

стосуються оподаткування й 

узагальнюють засади й 

закономірності 

функціонування та розвитку 

фінансових систем. 

 
 
 
 
 

 
+ 

              

 
 
 
 
 
 

+ 
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Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

 
Загальні компетентності 

 
Спеціальні (фахові) компетентності 

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

Показати належний 

рівень знань у сфері 
страхування, розуміння           
принципів фінансової 
науки, особливостей 
функціонування 
системи оподаткування, 
податкової термінології. 

 
 
 
 
 

+ 

               
 
 
 

 

+ 

        

Виявляти   та   

аналізувати 
ключові характеристики 
податкової системи, 
оцінювати їх 
взаємозв’язки з 
національною та 
світовою економіками. 
 

 
 
 

+ 

 
 
 
 

+ 

              
 
 
 

+ 

        

Застосовувати 
теоретичні знання та 
практичні навички для їх 
використання у сфері 
регулювання податкової 
системи. 

 
 
 
 

+ 

                 
 
 

 
+ 

      

Визначати   

функціональні 
області та 
взаємозв’язки між 
суб’єктами фінансових 
систем. 

 
 

+ 

               

 

+ 
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Програмні результати 
навчання 

Інтегральна 
компетентність 

Компетентності 

 
Загальні компетентності 

 
Спеціальні (фахові) компетентності 

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

суб’єктами фінансових 
систем. 

                        

Застосовувати        

сучасне 
інформаційне та 
програмне 
забезпечення, володіти 
інформаційними 
технологіями у сфері 
оподаткування. 

 
 
 

+ 

                  
 
 
 

+ 

     

Збирати, аналізувати та 

пояснювати необхідну 

інформацію, 

розраховувати 

економічні та фінансові 

показники, 

обґрунтовувати  

фінансові рішення на 

основі використання  

необхідних 

інструментальних 

засобів. 

 
 
 

 
+ 

 
 
 
 
 
+ 

               
 
 
 
 

+ 

  
 
 
 
 

+ 
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Обирати та 
застосовувати 
економіко-математичні 
та статистичні методи 
для аналізу, 
прогнозування та 
оптимізації явищ і 
процесів у податковій 
системі. 

 
 
 

+ 

                

 
 
 

+ 

       

Демонструвати     
навички складання 
фінансової звітності, 
аналізу та інтерпретації 
фінансової, 
статистичної та 
пов’язаної інформації. 

 

 
 

+ 

                   
 
 

+ 

    

Виконувати контрольні 
функції у сфері 
оподаткування. 

 
+ 

                    

 
+ 

   

Формувати та 

реалізовувати  

комунікації 

в сфері оподаткування. 

+                     
+ 

  

Вміти нести 
відповідальність за 
результати професійної 
діяльності у сфері 
оподаткування. 

 

 
 

+ 

                      
 
 

+ 

 

Виконувати       
професійні 
функції у сфері 
оподаткування у 
міжнародному контексті. 

 
 

+ 

       

 
+ 
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Додаток В 

Обов’язковий тезаурус 
 
 
Акцизний податок - непрямий податок на споживання окремих видів товарів 

(продукції), визначених як підакцизні, що включається до ціни таких товарів (продукції). 
Амортизація - систематичний розподіл вартості основних засобів, інших 

необоротних та нематеріальних активів, що амортизується, протягом строку їх корисного 
використання (експлуатації). 

База оподаткування - це фізичний, вартісний чи інший характерний вираз об'єкта 
оподаткування, до якого застосовується податкова ставка і який використовується для 
визначення розміру податкового зобов'язання. 

Бюджетне відшкодування - відшкодування від'ємного значення податку на додану 
вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування 
податку на додану вартість за результатами перевірки платника. 

Грошове зобов'язання платника податків - сума коштів, яку платник податків 
повинен сплатити до відповідного бюджету як податкове зобов'язання та/або штрафну 
(фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним 
вимог податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням 
якого покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у 
сфері зовнішньоекономічної діяльності. 

Екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється з 
фактичних обсягів викидів у атмосферне повітря, скидів у водні об'єкти забруднюючих 
речовин, розміщення відходів, фактичного обсягу радіоактивних відходів, що тимчасово 
зберігаються їх виробниками, фактичного обсягу утворених радіоактивних відходів та з 
фактичного обсягу радіоактивних відходів, накопичених до 1 квітня 2009 року. 

Збір (плата, внесок) - обов'язковий платіж до відповідного бюджету, що 
справляється з платників зборів, з умовою отримання ними спеціальної вигоди, у тому 
числі внаслідок вчинення на користь таких осіб державними органами, органами 
місцевого самоврядування, іншими уповноваженими органами та особами юридично 
значимих дій. 

Земельний податок - обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних 
ділянок та земельних часток (паїв), а також постійних землекористувачів. 

Митні платежі - податки, що справляються під час переміщення або у зв'язку з 
переміщенням товарів через митний кордон України та контроль за справлянням яких 
покладено на контролюючі органи. 

Плата за землю - обов’язковий платіж у складі податку на майно, що справляється 
у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і 
комунальної власності. 

Податкова пільга - передбачене податковим та митним законодавством звільнення 
платника податків від обов'язку щодо нарахування та сплати податку та збору, сплата 
ним податку та збору в меншому розмірі за наявності підстав. 

Податкове зобов'язання - сума коштів, яку платник податків, у тому числі податковий 
агент, повинен сплатити до відповідного бюджету як податок або збір на підставі, в 
порядку та строки, визначені податковим законодавством (у тому числі сума коштів, 
визначена платником податків у податковому векселі та не сплачена в установлений 
законом строк). 

Податок - обов'язковий, безумовний платіж до відповідного бюджету, що 
справляється з платників податку. 

Пеня - сума коштів у вигляді відсотків, нарахованих на суми грошових зобов'язань, 
не сплачених у встановлені законодавством строки. 
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Рентна плата - загальнодержавний податок, який справляється за користування 
надрами для видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не 
пов’язаних з видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом 
України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових ресурсів; 
за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 
нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку 
територією України. 

Штрафна санкція (фінансова санкція, штраф) - плата у вигляді фіксованої суми 
та/або відсотків, що справляється з платника податків у зв'язку з порушенням ним вимог 
податкового законодавства та іншого законодавства, контроль за дотриманням яких 
покладено на контролюючі органи, а також штрафні санкції за порушення у сфері 
зовнішньоекономічної діяльності. 

 


