
Податкова система 
 
Заплановані результати навчання: 
Мета вивчення навчальної дисципліни: вивчення фінансових відносин, 

пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом частини вартості 
національного продукту з метою формування загальнодержавного фонду грошових 
ресурсів. 

Основні завдання навчальної дисципліни: засвоєння теоретичних та 
організаційних основ податкової системи та податкової політики, методики 
розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та фізичними 
особами, альтернативних систем оподаткування, діяльності податкових органів.  

Компетентності:  
Загальні:  
ЗК01. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  
ЗК08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.  
Фахові (спеціальні): 
СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання.  
СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства 

та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.  
Програмні результати навчання: 
ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової 

та статистичної систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-
аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 
екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, 
аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-
правових форм господарювання та видів економічної діяльності.  

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України 
та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи 
оподаткування та формування звітності на підприємствах.  

Програма навчальної дисципліни: 
Тема 1. Сутність і види податків. Податкова система України.  
Тема 2. Податок на додану вартість.  
Тема 3. Акцизний податок.  
Тема 4. Мито.  
Тема 5. Податок на прибуток підприємств.  
Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб.  
Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів підприємництва.  
Тема 8. Єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників.  
Тема 9. Рентні платежі.  
Тема 10. Майнове оподаткування.  
Тема 11. Місцеві та інші податки і збори.  
Тема 12. Податкові органи. Податкова політика України.  
Трудомісткість: 
Загальна кількість годин 90 год 
Кількість кредитів 3,0 
Форма семестрового контролю залік 


