
АНОТАЦІЯ ЗМІСТУ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

‟ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ” 

Дисципліна циклу професійної та 

 практичної підготовки за вибором студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Теоретичні основи оподаткування та особливості податкової політики держави. 

 

Мета навчальної дисципліни 

Вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування. 

 

Основні завдання 

- вивчення теоретичних та організаційних основ оподаткування на рівні знань, необхідних 

для засвоєння системи взаємозалежних профілюючих дисциплін; 

- вивчення функцій і елементів податків, принципів оподаткування; 

- осмислення сучасних проблем основ оподаткування. 

 

Місце навчальної дисципліни у структурно-логічній схемі підготовки бакалаврів 

Вивчення дисципліни ‟Основи оподаткування” забезпечує успішне засвоєння таких 

навчальна дисциплін, як ‟Податкова система”, ‟Податковий менеджмент”, ‟Податкове 

планування”, ‟Податкове консультування”, ‟Оподаткування в бізнесі”, ‟Міжнародне 

оподаткування”, ‟Фіскальна політика”. 

 

Вимоги до знань і умінь: 

а) знати: основні функції податків, етапи генезису податків, термінологію оподаткування, 

класифікацію податків за різними ознаками, визначення та сутність податку, податкової системи, 

їх роль і місце у процесі формування дохідної частини бюджету, принципи оподаткування та 

податкової системи держави, структуру податкової системи держави, основи податкової політики 

держави, основи оподаткування у країнах ринкової економіки;  

б) уміти: орієнтуватись у законодавчо-нормативній базі з питань оподаткування, розрізняти 

поняття, які застосовуються у оподаткуванні, та правильно оперувати ними; проводити 

порівняння технологій оподаткування. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами: 

Тема 1. Передумови виникнення і розвитку податків 

Тема 2. Економічна природа і суспільне призначення податків 

Тема 3. Термінологія оподаткування та основні елементи податку 

Тема 4. Поняття та значення класифікації податків 

Тема 5. Теоретичні основи побудови податкової системи держави 

Тема 6. Податкова політика держави 

Тема 7. Теоретичні засади визначення рівня податкового навантаження 

Тема 8. Основи оподаткування у країнах ринкової економіки 

 

Кафедра: Державних та місцевих фінансів  

Мова викладання: українська  

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття  

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес: д.е.н., доцент Ярема Я.Р. 
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