
АНОТАЦІЯ  
навчальної дисципліни «Податкова система»  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Статус: вибіркова (дисципліна вільного вибору здобувача освіти) 

Курс III 

Семестр Y 

Загальний обсяг дисципліни:45 год, 1,5 кредитів EKTS 

Мета вивчення навчальної дисципліни: формування системи теоретичних 

знань і практичних навичок щодо фінансових відносин, пов’язаних з примусовим 

відчуженням і перерозподілом частини вартості валового внутрішнього продукту з 

метою формування загальнодержавного фонду грошових коштів. 

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 контролюючих органів. 

Зміст навчальної дисципліни: 
1 Засади організації податкової системи України. Сутність та види податків 

2 Облік платників податків 

3 Контролюючі органи в сфері оподаткування 

4 Адміністрування податків, зборів, платежів 

5 Податкова звітність та податкові консультації 

6 Податкова відповідальність 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності 

 

1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

2. Знання предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Спеціальні предметні 

компетентності 

 

1. Здатність застосовувати норми права та 

податкового законодавства України в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

2. Здатність перевіряти законність, достовірність, 

економічну доцільність господарських і фінансових 

операцій з метою збереження власності, 

попередження порушень та зловживань. 

Результати навчання 

 

1. Розуміти особливості обліку і оподаткування для 

використання у професійній діяльності та 

господарській практиці підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм 

господарювання за видами економічної діяльності. 

2. Дотримуватися вимог чинного податкового 

законодавства щодо розрахунку і сплати податків, 



зборів, обов’язкових платежів до відповідних 

бюджетів, їх обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів господарювання. 

Форма підсумкового контролю -  залік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АНОТАЦІЯ  
навчальної дисципліни «Фіскальна система»  

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Статус: вибіркова (дисципліна вільного вибору здобувача освіти) 

Курс III 

Семестр Y 

Загальний обсяг дисципліни:45 год, 1,5 кредитів EKTS 

Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння студентами теоретичних та 

практичних аспектів податкової системи, організації роботи фіскальних органів, 

визначення, узгодження та сплати податкових платежів, реалізації стратегії 

добровільної сплати податків, порядку обчислення, декларування та погашення 

податкових зобов’язань з основних бюджетоутворюючих податків.  

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення теоретичних та 

організаційних основ оподаткування, засад реалізації податкової політики та побудови 

податкової системи держави; опанування студентами методики розрахунків і порядку 

сплати окремих податків та зборів юридичних і фізичних осіб; розвиток податкової 

культури студента; опанування видів та розмірів відповідальності за порушення 

податкового законодавства.  

Зміст навчальної дисципліни: 
1. Сутність та види податків. 

2. Податкова система та податкова політика держави . 

3. Податкове адміністрування та податковий менеджмент . 

4. Податок на додану вартість . 

5. Акцизний податок . 

6. Мито та митна політика. 

У результаті засвоєння дисципліни у здобувачів освіти будуть 

сформовані наступні компетентності: 

Загальні компетентності 

 

1. Здатність застосовувати знання у практичних 

ситуаціях. 

2. Знання предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

Спеціальні предметні 

компетентності 

 

1. Здатність застосовувати норми права та 

податкового законодавства України в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання. 

2. Здатність використовувати методи обліку і 

оподаткування на підприємстві. 

Результати навчання 

 

1. Розуміти особливості обліку і оподаткування для 

використання у професійній діяльності та 

господарській практиці підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм 

господарювання за видами економічної діяльності. 

2. Дотримуватися вимог чинного податкового 



законодавства щодо розрахунку і сплати податків, 

зборів, обов’язкових платежів до відповідних 

бюджетів, їх обліку та формування податкової 

звітності суб’єктів господарювання. 

Форма підсумкового контролю -  залік 

 


