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Анотація до дисципліни «Податкова система». 

Вивчення дисципліни «Податкова система» передбачає гармонічне 

поєднання теоретичних знань та практично орієнтованих навичок, що 

дозволяє усвідомити, яким чином забезпечується через бюджет та цільові 

фонди певний перерозподіл доходів, і водночас обмежується, виходячи з 

необхідності забезпечення достатніх стимулів для продуктивної діяльності 

найбільш активних членів суспільства та недопущення формування 

утриманської ідеології окремих верств населення. У зв’язку з цим кафедра 

фінансів пропонує курс «Податкова система», який допоможе швидше 

опанувати основні положення Кодексу для їх практичного застосування при 

нарахуванні та сплаті податків. З цією метою ставляться такі завдання: 

1) оволодіння теоретичними засадами побудови податкової 

системи; 

2) з’ясування основних тенденцій та особливостей розвитку 

податкової системи України; 

3) вивчення змістового наповнення елементів оподаткування за 

кожним податком та іншим обов’язковим платежем окремо 

згідно з Податковим кодексом України; 

4) набуття практичних навичок розрахунків сум податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів; 

5) засвоєння новацій, запроваджених Кодексом у податковій 

системі загалом та механізмах справляння податків; 

6) набуття вміння критично аналізувати встановлені Кодексом 

правила оподаткування та обґрунтовувати рекомендації з їх 

удосконалення. 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Податкова система» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми. Програмою 

навчальної дисципліни «Податкова система» передбачається вивчення 



теоретичних і організаційних основ оподаткування фізичних і юридичних 

осіб.  

Предметом вивчення навчальної дисципліни є особливості 

оподаткування фізичних і юридичних осіб в Україні, що частково 

відображають економічні відносини, які складаються у процесі взаємодії 

суб’єктів господарювання та держави. Також систематизовано теоретичні 

основи функціонування податкової системи в цілому та висвітлено специфіку 

побудови податкової системи України зокрема згідно з Податковим 

кодексом. Визначено механізми розрахунку податків  

Дисципліна «Податкова система» актуальна і її роль визначається 

спроможністю формувати у студентів професійних навичок роботи у 

контролюючих органах, на державних та приватних підприємствах різних 

організаційно-правових форм, навичок самостійної роботи з законодавчими 

матеріалами, додатковою літературою, свідомо оцінювати конкретні ситуації, 

прагнення до набуття та збагачення знань. 

Основними видами навчання є лекції, практичні та індивідуальні 

заняття. Ці форми дають можливість у повному обсязі вивчити новий 

матеріал, закріпити його, розвивати практичні навички та контролювати 

знання. Також студентам пропонуються різноманітні завдання для 

закріплення базового матеріалу, формування навичок застосовувати основні 

положення Кодексу при розв’язанні завдань, що відображають конкретні 

ситуації, набуття вміння шукати шляхи удосконалення податкового 

законодавства в Україні. 

Метою викладання навчальної дисципліни є надання студентам 

базових знань з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім 

спеціалістам для роботи на підприємствах різних форм власності, 

формування у студентів професійних навичок роботи з податковою 

документацією, а також податкового планування на мікроекономічному 

рівні. 



Згідно з вимогами програми навчальної дисципліни студенти після 

засвоєння кредитного модуля мають продемонструвати такі результати 

навчання: 

знання: 

1) механізму оподаткування фізичних і юридичних осіб; 

2) основних принципів побудови податкової системи; 

3) особливостей реалізації податкової політики в Україні; 

вміння: 

1) володіння категоріями і поняттями; 

2) обчислювати основні види податків. 

3) аналізу вплив існуючих податкових інструментів на розвиток і 

функціонування підприємств; 

4) використання знань в галузі оподаткування для прийняття 

раціональних економічних рішень на рівні підприємства або галузі; 

5) здійснення пошуку та аналізу необхідної інформації з різних джерел, 

6) аргументації власної позицію в ході обговорення проблем 

оподаткування. 

Досвід: 

1) обґрунтування очікуваної ефективності економічних рішень з 

позиції оподаткування підприємств; 

2) розвиток та вдосконалення податкової політики України з 

врахуванням зарубіжного досвіду. 

Викладач  сподівається, що запропонований курс буде цікавим і 

корисним для його учасників – майбутніх менеджерів  і дасть змогу швидко 

опанувати основні положення Податкового кодексу України, щоб 

застосовувати їх у практичній діяльності. 


