
1. Назва модуля: Податкова система
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ПП.14_6
3. Тип модуля: обов’язковий.
4. Семестр: 6.
5. Обсяг  модуля:  загальна  кількість  годин  –  120  (кредитів  ЄКТС  –  4);

аудиторні години – 48 (лекцій – 24, практичних занять – 24).
6. Лектор:  Стойка  Сергій  Олександрович  –  кандидат  економічних  наук,

викладач.
7. Результати навчання:
У результаті вивчення модуля  студент повинен:
знати: сутність  та  функції  податків;  класифікаційні  ознаки  податків;

закономірності  побудови  податкової  системи  та  методи  її  оптимізації;  сутність
податкової політики, її основні принципи реалізації;

вміти: застосовувати  прийоми  наукових  досліджень  для  аналізу
ефективності  функціонування  податкової  системи;  самостійно  виконувати
розрахунки, пов’язані з визначенням податкового навантаження.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
     – пререквізити: фінанси.     
10. Зміст модуля: 
Сутність  і  види  податків.  Організація  податкової  системи.  Державна

податкова  служба  України.  Облік  платників  і  надходжень  податків  до  бюджету.
Податок  на  додану  вартість.  Акцизний  збір.  Мито.  Податок  на  прибуток
підприємств.  Фіксований  сільськогосподарський  податок.  Податок  з  доходів
фізичних осіб. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
Плата за ресурси та послуги. Інші податки. Ухиляння від податків і перекладання
податків.  Податкова  політика  в  системі  державного  регулювання  економіки.
Неподаткові платежі в бюджет.

11. Рекомендована література:
1. Д’яконова І. І.  Податки  та  податкова  політика  України.  –  К.:  Наукова  думка,

2009. – 245 с.
2. Податкова  політика  України:  навч.пос.  /  П.В.  Мельник,  З.С.  Варналій,

Л.Л.Тарангул [та ін.]; за ред. П.В.Мельника. – К.: Знання України, 2010. – 505 с.
3. Податкова  система  України:  навч.  пос.  /  за  заг.  ред.  М.Я.  Азарова.  –  К.:

Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової
служби України, 2011. – 656с.

4. Податкова система: навчальний посібник / за заг. ред. В. Л. Андрущенка. – К.:
Центр учбової літератури, 2016. – 416 с.

12.  Форми  та  методи  навчання:  лекції, практичні  заняття,  самостійна
робота.

13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний контроль (80%) – усне опитування, тестування, індивідуальне

навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий  контроль  (20%)  –  екзамен  (теоретичні  питання,  задачі,

тестові завдання).
14. Мова навчання: українська.


