Опис кредитного модуля (дисципліни)
Назва модуля (дисципліни): Податки і фіскальна політика
Код модуля (дисципліни): 071 «Облік і оподаткування», 051 «Економіка» , 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування», 073 "Менеджмент", 075 "Маркетинг", 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
(XXX – код спеціальності, N_N_NN – номер рядка с записом дисципліни в РНП)

Тип модуля (дисципліни): : обов’язкова

(обов'язкова, вибіркова)

Форми та методи навчання: лекції, практичні заняття, самостійна робота………………………………………..
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, семінари, курсова робота(проект), самостійна робота.і т.д.

Семестри: 6
Обсяг модуля (дисципліни): кількість годин - 105; кількість кредитів ECTS – 3,5
(всі дані тільки за денною формою навчання ).

лекції – 28 год., практичні – 14 год., самостійна робота студентів – 63 год.; вид контролю – іспит
(залік; іспит)

Лектори: Пчелинська Ганна Володимирівна
(науковий ступінь, наукове звання, П.І.Б. ).

Мова навчання: українська

(українська, англійська, французька, німецька ).

Спосіб навчання: аудиторне навчання, заочне (дистанційне)
(аудиторне навчання, заочне(дистанційне))

Методи і критерії оцінювання
Поточний контроль: експрес-контрольні роботи, тестування…………………………………………………….
Експрес-контрольні роботи, тестування, колоквіуми, звіти та захист лабораторних робіт, опитування на практичних, лабораторних і семінарських заняттях, тощо

Оцінювання проводиться протягом семестру за рейтинговою системою.
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі (дисципліни) (пререквізити і кореквізити): Бюджетна
система, Фінанси
Результати навчання
Після опанування даного курсу студент повинен:
знати: економічну природу податків, їх склад та класифікацію; функції податків; принципи побудови
податкової системи України; задачі та структуру податкових органів; порядок нарахування та сплати податків і
обов’язкових зборів та платежів до бюджету та державних цільових фондів; форми відповідальності платників
податку за порушення податкового законодавства;
вміти: визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до бюджетів усіх рівнів; виконувати
розрахунки, пов’язані з визначенням і нарахуванням податків; визначати штрафні санкції у випадку порушення
податкового законодавства; аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на результати
діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; визначати розмір штрафних санкцій за порушення податкового
законодавства.
Зміст дисципліни:
Тема 1. Сутність та види податків.
Тема 2. Податкова система і фіскальна політика.
Тема 3. Податок на додану вартість.
Тема 4. Акцизний податок.
Тема 5. Митно-тарифне регулювання.
Тема 6. Податок на прибуток підприємств.
Тема 7. Податок з доходів фізичних осіб.
Тема 8. Спеціальні податкові режими.
Тема 9. Ресурсне оподаткування.
Тема 10. Майнове оподаткування.
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