Опис кредитного модуля (дисципліни)
Назва модуля (дисципліни): Податкова система
Код модуля (дисципліни): …071; 072;073;075;076_1_2_09……….......................
(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, семінари, самостійна робота.
Семестри: …3………………………………………………
Обсяг модуля (дисципліни): кількість годин - 120; кількість кредитів ECTS - 4,0
(всі дані тільки за денною формою навчання ).

1. семестр: лекції – 14. год., лабораторні заняття - -.год., практичні – 14.
год., самостійна робота студентів – 92. год.; кількість кредитів ECTS – 4,0.,
вид контролю – іспит.
(залік; іспит)

Лектори: к.е.н., доц. Кушал Ірина Миколаївна……………….
(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:…тестування, диктанти, розв’язання практичних завдань, опитування на практичних і семінарських заняттях…………………………………….
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): є знання, отриманні студентами при вивченні фундаментальних
економічних курсів: “Мікроекономіка”, “Економіка підприємства”, ”Менеджмент”,
“Фінанси”, “Гроші та кредит”.
Результати навчання:
Мета курсу полягає у тому, щоб посприяти у вивченні економічної природи
податків, які сплачують фізичні особи, порядку визначення об’єктів оподаткування,
методики обчислення і сплати податків у відповідності з чинним законодавством.
Задачами курсу є навчити студентів творчо і діалектично оцінювати суспільні
явища, що проходять в умовах ринкових відносин між державою та громадянином,
здійснювати обчислення податків і платежів з фізичних осіб, відповідальність за порушення податкового законодавства, вивчення нормативних актів з питань оподаткування фізичних осіб.
Перелік знань, якими повинен оволодіти студент: законодавчу базу, що регламентує податкову систему України; основні характерні риси сучасних податкових систем;
економічний зміст та механізм управління податками.
Перелік вмінь та навичок, які повинні бути сформовані у студента в процесі вивчення курсу: визначати розмір податків; складати прогнозний розрахунок оподаткування; давати оцінку оподаткуванню; оформляти податкові декларації.

Курс орієнтує студентів на практичну діяльність в податковій сфері державного управління, що повинно сприяти формуванню нової генерації економістівфахівців, здатних вирішувати складні макроекономічні проблеми в трансформаційній економіці України.
Зміст дисципліни:
Тема 1. Сутність і види податків
1.1 Передумови виникнення та розвитку податків.
1.2 Соціально-економічний зміст і призначення податків.
1.3 Функції податків та їх природа.
1.4 Елементи податку, види податків та їх класифікація.
1.5 Роль податків у фіскальній політиці держави.
Тема 2. Організація податкової системи
2.1 Поняття податкової системи і вимоги до неї.
2.2 Система оподаткування та її становлення в Україні.
2.3 Вплив оподаткування на економічний ріст в Україні.
Тема 3. Державна податкова служба України
3.1 Принципи та структура побудови податкової служби.
3.2 Права, обов’язки та відповідальність органів державної податкової служби.
3.3 Взаємовідносини суб’єктів підприємницької діяльності з органами державної податкової служби.
Тема 4. Облік платників податків і надходження податків до бюджету
4.1 Облік платників податків – юридичних осіб.
4.2 Облік платників податків – фізичних осіб.
4.3 Нарахування податків та облік податкових надходжень.
Тема 5. Податок на додану вартість (ПДВ)
5.1 Сутність та фіскальна роль ПДВ.
5.2 Платники податку та об’єкт оподаткування.
5.3 Пільги з ПДВ. Порядок обчислення й сплати податку.
5.4 Облік платників податків. Податковий контроль щодо ПДВ.
5.5 Особливості оподаткування окремих господарських операцій.
Тема 6. Акцизний податок
6.1 Призначення акцизного оподаткування.
6.2 Елементи та механізми обчислення акцизного податку.
6.3 Особливості маркування підакцизних товарів.
6.4 Контроль за надходженням акцизного податку та відповідальність платників.
Тема 7. Мито
7.1 Економічне обґрунтування та особливості митного оподаткування.
7.2 Елементи нарахування та етапи мита.
7.3 Пільги при сплаті мита. Порядок справляння мита.
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
8.1 Економічна сутність податку на прибуток підприємств.
8.2 Платники податку та об’єкт оподаткування
8.3 Порядок визначення доходів, їх склад. Склад витрат та порядок їх визначення.
8.4 Механізм розрахунку та порядок сплати податку на прибуток.
8.5 Особливості оподаткування окремих операцій та видів діяльності.
8.6 Звільнення від оподаткування.
Тема 9. Фіксований сільськогосподарський податок
9.1 Принципи запровадження фіксованого сільськогосподарського податку.

9.2 Платники податку, об’єкти і ставки оподаткування.
9.3 Рахунок і сплата податку.
Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб
10.1 Основи оподаткування доходів фізичних осіб.
10.2 Платники податку та об’єкт оподаткування.
10.3 Соціальний внесок при оподаткуванні доходів фізичних осіб.
10.4 Особливості оподаткування окремих видів доходів.
10.5 Порядок нарахування й сплати податку до бюджету.
Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва
11.1 Умови та порядок переходу на спрощену систему оподаткування юридичних осіб.
11.2 База обкладання, ставки і порядок сплати єдиного податку юридичними особами
та для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб.
11.3 Спрощена система оподаткування для приватного підприємця.
Тема 12. Плата за ресурси та послуги
12.1 Плата за землю.
12.2 Збір за спеціальне використання води.
12.3 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів.
12.4 Плата за користування надрами.
12.5 Збір за користування радіочастотним ресурсом України.
12.6 Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами
природного газу та аміаку територією України.
12.7 Екологічний податок.
Тема 13. Інші податки
13.1 Єдиний внесок на Загальнодержавне соціальне страхування.
13.2 Особливості обчислення та сплати окремих видів платежів.
13.3 Місцеві податки та збори.
Тема 14. Ухилення від податків і перекладання податків
14.1 Основні причини ухилення від сплати податків.
14.2 Способи ухилення від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.
14.3 Легальні способи мінімізації податкових платежів.
14.4 Податковий тягар: поняття, показники і методи вимірювання.
14.5 Характеристика перекладності різних видів податків. Методи врахування економічної справедливості при оподаткуванні.
Тема 15. Податкова політика в системі державного регулювання
15.1 Податкова політика та збалансування інтересів держави і господарюючих
суб’єктів.
15.2 Принципи оптимальності податкової політики. Межа податкового навантаження.
15.3 Механізм взаємовідносин між державою і платниками податків.
15.4 Удосконалення податкової політики як ключовий фактор стабілізації та розвитку
економіки. «Людське обличчя» податкової політики.
Тема 16. Неподаткові платежі в бюджет
16.1 Склад неподаткових доходів до бюджету.
16.2 Структура неподаткових надходжень.

1.

Рекомендована література:
Василик О.Д. Податкова система України: Навчальний посібник. – К.: ВАТ «Поліграфкнига», 2004. – 478 с.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Дикань Л. В. Податкова система. / Л. В. Дикань, Т. С. Воїнова - Харків: Вид.
ХДЕУ, 2002. - 252 с.
Іванов Ю. Б. Глосарій термінів з курсу „Податкова система України". Монографія.
- Харків: Вид. ХДЕУ, 2003. - 344 с.
Іванов Ю. Б. Налогообложение: терминология законодательных и нормативных актов. Словарь-справочник. - Харьков: ИНЖЕК. 2003. - 704 с.
Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система: Навчальний посібник –
Тернопіль: Карт-Бланш, 2004 с. 237-240.
Кучерявенко Н. П. Податкове право: Посібник. –Харків: Легас, 2001. –с. 467-486.
Основи оподаткування: Навчальний посібник / Т.В. Калінеску, О.М.Антіпов, Г.М.
Бурлуцька, Т.М. Чернякова, М.М. Соловей, М.Б. Харківський; Кер. авт. кол. і наук.
ред. проф. Калінеску. – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2007. – 416 с.
Чернякова Т.М. Податкова система України та оподаткування підприємств: Навчальний посібник – Луганськ: Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2006. – 584 с.

