
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Цикл:дисципліни загальної підготовки для спеціальностей факультету
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023 рік набору, IV семестр.

Мета  вивчення  дисципліни –  формування  у  здобувачів  вищої  освіти  системи
базових  знань  теоретичного  спрямування  щодо  податкової  системи,  механізмів
функціонування податків у їх взаємозв’язку, а також набуття навичок з питань нарахування
податків,  інших  обов’язкових  платежів  відповідним  категоріям  платників  обов’язкових
платежів до бюджету.

Завдання  дисципліни:  засвоїти  теоретичні  засади  побудови  та  функціонування
податкової  системи;  зрозуміти  ієрархічну  структуру  податкової  політики;  опанувати
понятійним  апаратом  з  питань  оподаткування;  ідентифікувати  систему  нормативних
документів щодо оподаткування; розглянути теорії оподаткування та принципи побудови
податкової системи країни; ознайомитися з теоретичної позиції з механізмом справляння
податків; розглянути методики розрахунку податків, зборів, заповнення відповідних звітних
документів; теоретично ознайомитися з особливостями  організації податкового контролю.

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен: 
знати: 
- засади побудови податкової системи та податкової політики в межах відповідних

ієрархічних рівнів;
- сутність, класифікацію податків та зборів;
-  порядок  нарахування  та  сплати  податків  і  обов’язкових  зборів,  платежів  до

відповідних бюджетів та державних цільових фондів;
-  форми  відповідальності  платників  податку  за  порушення  податкового

законодавства;
- способи оптимізації податкового навантаження підприємства;
- концепт оптимізації податкового навантаження.
вміти:
 - класифікувати податки і збори;
-  визначати базу  оподаткування,  розмір  податків  (зборів)  та  строки їх  сплати до

бюджетів відповідних рівнів, а також виконувати розрахунки, пов’язані з визначенням і
нарахуванням податків (зборів);

- визначати розмір штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
- моделювати процес оскарження дій фіскальних органів;
-  ідентифікувати  та  визначити  напрями  практичної  імплементації  способів

оптимізації податкового навантаження підприємства;
- науково обґрунтовувати способи оптимізації податкового навантаження.
Зміст дисципліни.
Тема 1. Соціально-економічна сутність і види податків.
Тема 2. Податкова система і податкова політика держави.
Тема 3. Оподаткування доходів фізичних осіб (найманих працівників).
Тема 4. Оподаткування прибутку підприємств.
Тема 5. Податок на додану вартість.
Тема 6. Екологічний податок.
Тема 7. Акцизний податок.
Тема 8. Місцеві податки та збори.
Тема 9. Спрощена система оподаткування, обліку та звітності.



Тема 10. Податковий контроль.

Викладацький склад:
Лектор: д.е.н., професор кафедри обліку і оподаткування Назаренко І.М.
Викладач практичних занять:  д.е.н.,  професор кафедри обліку і  оподаткування

Назаренко І.М.
Тривалість: 5 кредитів ECTS, 12 тижнів, 6 години на тиждень.
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий контроль –

екзамен.
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