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викладача 
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Курс та семестр, у якому можливе 
(планується) вивчення дисципліни 

Якщо читати бакалаврам – 7 семестр 

Факультети, студентам яких 
пропонується вивчити дисципліну 

Студентам факультет ЕГ університету 

Перелік компетентностей та 
відповідних результатів навчання, 
що забезпечує дисципліна 

Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними знаннями. Здатність до пошуку, оброблення та 
аналізу інформації з різних джерел. Здатність зберігати та примножувати 
моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі 
розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 
загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової активності 
для активного відпочинку та ведення здорового способу життя. Здатність 
досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою інструментарію 
макро- та мікроекономічного аналізу, оцінювати сучасні економічні явища. 
Розуміння особливостей функціонування сучасних світових та національних 
фінансових систем та їх структури. Здатність до діагностування стану 
фінансових систем (державних фінансів, у тому числі бюджетної та 
податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів 
домогосподарств, фінансових ринків, банківської системи та системи 
страхування). Здатність застосовувати знання законодавства у сфері 
монетарного, фіскального регулювання та регулювання фінансового 
ринку. 

Опис дисципліни 
Попередні умови, необхідні для 
вивчення дисципліни 

Знання з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, фінансового аналізу.  

Теми аудиторних занять та 
самостійної роботи 

32 голини лекцій 32 години практичних занять (як мінімум) 
Основні теми лекцій: 
Тема 1. Сутність і види податків 
Тема 2. Організація податкової системи  
Тема 3.  Державна фіскальна служба України 
Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету 
Тема 5 Податок на додану вартість 
Тема 6 Акцизний податок 
Тема 7 Мито  
Тема 8. Податок на прибуток підприємств 
Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб 
Тема 10. Рентна плата 
Тема 11. Інші податки і збори 
Тема 12. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва 
Тема 13. Ухилення та перекладання податків 
Тема 14. Податкова політика в системі державного регулювання економіки 
Тема 15. Неподаткові платежі в бюджет 

Мова викладання українська 
Список основної та додаткової 
літератури 
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