
ПОДАТКИ І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА
Кафедра обліку і оподаткування

Факультет економічний

Семестр 3
Освітній ступінь Молодший бакалавр
Кількість кредитів ЄКТС 3
Форма контролю Залік

Загальний опис дисципліни
Дисципліна «Податки і податкова політика» орієнтована на формування

основ і  чіткого розуміння ролі та необхідності оподаткування в сучасному
економічному середовищі. 

Мета дисципліни – здобуття теоретичних знань та набуття практичних
навичок  з  питань  оподаткування;  опрацювання  фінансових  відносин,
пов'язаних  з  примусовим  відчуженням  і  перерозподілом  частини  вартості
національного  продукту  з  метою  формування  загальнодержавного  фонду
грошових ресурсів.

Завдання  вивчення  дисципліни: опанування  теоретичних  основ,
сутності та принципів організації податкової системи та податкової політики
держави;  вивчення  діяльності  та  структури  органів  Державної  податкової
служби;  дослідження  методик  розробки  та  провадження  основних  видів
оподаткування;  оволодіння  методиками  розрахунків  і  порядком  сплати
прямих  і  непрямих  податків  юридичними  та  фізичними  особами;
ознайомлення  із  досвідом  держав  з  розвинутою  ринковою  економікою  з
питань оподаткування з метою його можливого використання в Україні за
умов максимального врахування національних особливостей.

                               Компетентності:
ЗК01 Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями 
ЗК02 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу 
ЗК03. Здатність працювати в команді
ЗК04 Здатність працювати автономно 
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння

професійної діяльності
ЗК09 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції
суб’єктів  господарювання  в  фінансовому  та  управлінському  обліку,  їх
систематизації,  узагальнення  у  звітності  та  інтерпретації  для  задоволення
інформаційних потреб осіб, що приймають рішення

Програмні результати навчання
ПР01.  Знати  та  розуміти  економічні  категорії,  закони,  причинно-

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та явищами
на різних рівнях економічних систем

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту,



оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності
ПР05.  Володіти  методичним  інструментарієм  обліку,  аналізу,

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.
ПР06.  Розуміти  особливості  практики  здійснення  обліку,  аналізу,

контролю,  аудиту  та  оподаткування  діяльності  підприємств  різних  форм
власності,  організаційно-правових  форм  господарювання  та  видів
економічної діяльності.

ПР20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної
відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом

Зміст за темами:
Тема 1. Сутність і види податків.
Тема 2. Організація податкової системи. 
Тема 3. Податкові органи України.
Тема 4. Податок на додану вартість. 

Тема 5. Акцизний податок.

Тема 6. Мито.
Тема 7. Податок на прибуток підприємств. 
Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб.
Тема 9. Спрощена система оподаткування суб’єктів підприємництва. 
Тема 10. Екологічний податок.
Тема 11. Рентні платежі.

Тема 12. Майнове оподаткування.
Тема 13. Місцеві та інші податки і збори
Тема 14. Облік платників і надходжень податків до бюджету.
Тема 15.Податкова  політика  в  системі  державного  регулювання

економіки.
Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет.


