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ХЕРСОН



Мета дисципліни – надання знань з організації і функціонування 

податкової системи та проведення податкової політики.

Завданням навчальної дисципліни є опанування студентами 

теоретичних і практичних знань з існуючої в Україні системи 

оподаткування та контролю з боку податкових органів за суб’єктами 

господарювання, а саме: визначення економічної сутності та теоретичних 

засад оподаткування, видів податків та особливості їх функціонування в 

податковій системі з урахуванням економічної специфіки країни; 

вивчення механізму розрахунку та стягнення окремих видів податків, 

визначення платників, об’єктів оподаткування та заходів податкового 

контролю для забезпечення недопущення помилок та шахрайства при 

нарахуванні та сплаті податків; дослідження нового та існуючого 

податкового законодавства.

Предмет навчальної дисципліни – система оподаткування, яка 

базується на законодавчо-нормативній базі та відповідній інфраструктурі 

національної податкової системи.



Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів загальних та 

спеціальних компетентностей:

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 

ЗК6. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

ЗК7. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК9. Здатність бути критичним і самокритичним. 

ЗК11. Здатність спілкуватися з представниками інших професій груп різного рівня (з експертами з інших 

галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК13. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, 

верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні. 

СК1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію макро- та 

мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 

СК2. Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних фінансових систем та 

їх структури. 

СК3. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні фінанси, у тому числі бюджетна та 

податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, 

банківська система та страхування). 

СК5. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального регулювання та 

регулювання фінансового ринку. 

СК7. Здатність складати та аналізувати фінансову звітність. 

СК8. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування. 



Програмні результати навчання:

ПР02. Знати і розуміти теоретичні основи та принципи фінансової науки, 
особливості функціонування фінансових систем. 

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. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану 
фінансових систем (державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова 
системи, фінанси суб’єктів господарювання, фінанси 
домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 
страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та 
ринкового регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської 
справи та страхування. 

ПР09. Формувати і аналізувати фінансову звітність та правильно 
інтерпретувати отриману інформацію. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних 
функцій у сфері фінансів, банківської справи та страхування.



Перелік тем

Тема 1. Основні положення оподаткування в Україні.

Тема 2. Податкова політика в системі державного регулювання

економіки

Тема 3. Організація податкової служби і податкової роботи

Тема 4. Податковий механізм

Тема 5. Податковий менеджмент

Тема 6. Непрямі податки та збори

Тема 7. Прибуткові податки та збори

Тема 8. Спеціальні податкові режими

Тема 9. Подвійне оподаткування

Тема 10. Ефективність податкової системи
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