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АНОТАЦІЯ КУРСУ

Оподаткування - це мистецтво обскубувати гусака так,

щоб отримати максимум пір'я з мінімумом писку. 

Жан Б. Кольбер , Міністр фінансів Франції з 1665 р.

Курс «Податкова політика і регулювання податків»
допоможе вам розібратися з основними методами та
способами реалізації податкової політики держави за
допомогою податкового регулювання



МЕТА КУРСУ: СФОРМУВАТИ У СТУДЕНТІВ ЦІЛІСНУ СИСТЕМУ ЗНАНЬ ЩОДО
ФОРМУВАННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ КРАЇНИ, ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОГО
РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ТА СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ, МЕХАНІЗМУ ДІЇ
ОКРЕМИХ ІНСТРУМЕНТІВ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ.

Компетентності Результати навчання
Здатність аналізувати та визначати 

специфіку податкової політики на 

сучасному етапі розвитку України

Знати сутність понятійного апарату податкової політики. 

Знати основні тенденції побудови й розвитку податкових систем 

економічно розвинених країн світу. 

Вміти аналізувати тенденції розвитку податкової політики розвинених країн 

світу.

Вміти виявляти можливість адаптації до вітчизняних умов запозичень із

світової практики оподаткування.

Вміти формулювати перспективи податкової політики в контексті світового 

досвіду.

Здатність до обґрунтування та вибору 

доцільного інструментарію 

податкового регулювання

Знати принципи державного регулювання, податкової політики та 

податкового регулювання.

Уміти відтворювати види інструментів податкового регулювання та їх 

класифікацію.

Знати переваги та недоліки спеціальних галузевих режимів, спеціальних

економічних зон та територій пріоритетного розвитку.

Знати сутність та зміст податкових пільг, види податкових пільг та їх 

класифікацію.

Вміти аналізувати та передбачати податкові наслідки застосування

окремих інструментів податкового регулювання.



ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Тема 1. Сутність і види податків

Тема 2. Податкова система і податкова політика держави

Тема 3. Податок на додану вартість

Тема 4. Акцизний податок

Тема 5. Мито

Тема 6. Податок на прибуток підприємства

Тема 7. Податок з доходів фізичних осіб

Тема 8. Плата за землю


