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Інститут економіки та фінансів 

Вибіркова дисципліна 
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страхування 

Податкова система 
 

спеціальність 073 “Менеджмент” 

 



Мета вивчення дисципліни 
надання здобувачу вищої освіти таких можливостей та переваг:  

формування теоретичних і практичних знань з теорії та практики оподаткування; 

розкриття шляхів забезпечення фінансових інтересів держави, та захист прав 

платників податків; опанування студентами теоретико-методологічних основ 

здійснення аналізу діючої системи оподаткування, основ підприємницької 

діяльності, роботи державних органів системи оподаткування, що забезпечує 

засвоєння студентами практичних навичок з питань податкового законодавства. 

Податкова система 

Обсяг – 6 кредитів,  

180 годин, в т.ч. :  

- лекцій – 34 год., 

- практичних та 

семінарських занять –  

34 год.,  

самостійної роботи – 

112 год. 

Період навчання 

−  бакалавр,  

4 курс , 7 семестр 

Підсумкова 

форма контролю 

− залік 



Вивчення дисципліни додатково  

сприяє формуванню студентом таких 

компетентностей 

адміністративні  

здатності 

 

 

 

 

 

          планово-прогностичні  

     здатності 

 

 

 

 

здатності  

контролювати 

 

здатність до  

навчання 

 
здатність до пошуку, 

систематизації та обробки 

інформації за допомогою 

сучасних інформаційних 

технологій 

здатність до аналізу та 

синтезу явищ та процесів на 

основі логічних аргументів та 

перевірених фактів 



Облік платників  

і надходжень 

податків  

до бюджету 

Податок на додану 

вартість 

Податок на прибуток 

підприємств 

Податкова політика в 

системі державного 

регулювання економіки 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

ДИСЦИПЛІНИ 

Лекційні  

блоки: 

Неподаткові платежі в 

бюджет 

Сутність і види 

податків  

Плата за ресурси та послуги 

Податок з доходів 

 фізичних осіб  

Організація 

податкової системи 

Державна 

фіскальна служба 

України 

Акцизний податок 

Мито 

Спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва.  

Спеціальні податкові режими 

Інші податки 

Ухиляння від податків і 

перекладання податків 



• Лекційний матеріал 

• Дистанційний курс 

•Методичні вказівки  

для практичних 

занять, самостійної 

роботи, поточного і 

підсумкового контролю 

знань здобувачів вищої 

освіти 

• Дистанційний курс з навчальної 

дисципліни «Податкова система» 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://virt.lac.lviv.ua/course/view.php?id=752 

•Робоча програма  

навчальної 

дисципліни 

Навчально-методичне, інформаційне забезпечення 



Кадрове забезпечення 

Кадрове забезпечення 

к.е.н., доц. Мединська Тетяна 
Володимирівна 

 

персональна сторінка: 

http://www.lute.lviv.ua/personal/kafe

dri/kafedra-finansiv-i-

kreditu/medinska-tetjana-

volodimirivna/ 




