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1 Мета опанування дисципліни: формування у студентів професійних знань щодо побудови
податкової системи в рамках податкової політики держави, з’ясування економічної природи
податків, їх суті, функцій, об’єктивності в ринкових умовах
2 Завдання: засвоєння теоретичних основ організації податкової системи та податкової політики
держави, основних засад діяльності органів державної фіскальної служби, принципів
адміністрування податків, вивчення методики нарахування та контролю сплати
загальнодержавних та місцевих податків і зборів, практичного механізму їх застосування,
освоєння вимог до заповнення податкової звітності та механізму обчислення податків, прийняття
самостійних рішень щодо вибору методів та принципів організації процесу оподаткування
відповідно до діючої податкової політики, виявлення умов, мотивів та наслідків ухилення
платників від сплати податків.
3 Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:
знання і розуміння:
теоретичні та організаційні основи податкової системи та податкової політики
засвоєння методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків юридичними та
фізичними особами
з'ясування альтернативних систем оподаткування
теоретичні і практичні аспекти діяльності державної податкової служби
застосування знань і розумінь:
визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до бюджетів усіх рівнів
виконувати розрахунки, пов’язані з визначенням і нарахуванням податків
визначати штрафні санкції у випадку порушення податкового законодавства
аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати діяльності
суб’єктів підприємницької діяльності
визначати розмір штрафних санкцій за порушення податкового законодавства
оскаржувати дії податкових органів

4 Сфера реалізації набутих знань і вмінь в майбутній професії:
1) на державному рівні:
 при аналізі змін податкового законодавства та визначені їх впливу на результати
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності;
 при захисті фіскальних інтересів держави від можливих посягань;
 при обґрунтувані рішень з податкової політики на макрорівнях;
 при аналітичних дослідженнях впливу податкових інститутів на розвиток економіки
підприємств;

 при використані сучасних інформаційних технологій для оптимізації інформаційних потоків
щодо обсягів податкових надходжень.
2) на рівні підприємства:
 при розрахунку суми податкових зобов’язань з місцевих податків і зборів;
 при планувані на відповідну дату розміру податків залежно від форм оподаткування;
 при коригувані договірних відносин з урахуванням їх податкових наслідків.

5 Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи і побудова податкової системи.
Тема 1. Сутність і види податків
Тема 2. Податкова система і податкова політика
Тема 3. Державна фіскальна служба України
Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету
Змістовий модуль 2. Прямі та непрямі податки в податковій системі.
Тема 5. Податок на додану вартість
Тема 6. Акцизний податок
Тема 7. Мито
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
Тема 9. Майнові податки та збори
Тема 10. Податок з доходів фізичних осіб
Тема 11. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва
Тема 12. Плата за ресурси та послуги
Тема 13. Інші податки
Тема 14. Ухилення від податків та перекладання податків
Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання економіки
Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет
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