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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей 
щодо концептуальних основ з організації та функціонування бюджетної та 
податкової систем, визначення їх ролі у економічному розвитку країни. 

2. Завдання: засвоєння теоретичних основ формування й використання 
бюджетних коштів; розуміння засад бюджетного устрою й принципів побудови 
бюджетної системи; формування теоретичних і практичних знань щодо методів і 
джерел формування доходів бюджету та напрямів і форм фінансування видатків; 
формуванні знань з питань функціонування державного кредиту та управління 
державним боргом; засвоєння теоретичних основ організації податкової системи та 
податкової політики держави та основних засад діяльності органів державної 
фіскальної служби, принципів адміністрування податків; вивчення методики 
нарахування та контролю сплати загальнодержавних та місцевих податків і зборів, 
практичного механізму їх застосування. 

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування 
дисципліни: 

знання і розуміння:   
теоретичних основ формування й використання бюджетних коштів; 
засад бюджетного устрою й принципів побудови бюджетної системи;  
теоретичних і практичних методів і джерел формування доходів бюджету 

України та напрямів і форм фінансування видатків; 
функціонування державного кредиту та управління державним боргом;  
основ з організації податкової системи та податкової політики держави та 

основних засад діяльності органів державної фіскальної служби, принципів 
адміністрування податків;  

методики нарахування та контролю сплати загальнодержавних та місцевих 
податків і зборів, практичного механізму їх застосування. 

застосування знань і розумінь: 
аналізувати доходно-видаткову структуру консолідованого і державного 

бюджетів, її відповідність поточній макроекономічній ситуації; 
розраховувати та аналізувати показники внутрішньої і зовнішньої державної 

заборгованості; 
визначати базу оподаткування, розмір податків та строки їх сплати до 

бюджетів усіх рівнів; 
визначати штрафні санкції у випадку порушення податкового законодавства, а 

також оскаржувати дії податкових органів; 



аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на 
результати діяльності суб’єктів підприємницької діяльності. 

використовувати сучасні інформаційні технології для оптимізації 
інформаційних потоків щодо обсягів податкових надходжень; 

використовувати знання щодо ведення обліку, складання звітності розрахунку 
податкових зобов’язань з прямих податків та ресурсних платежів. 

4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 
Змістовий модуль 1. Теоретико-методичні основи бюджетної системи 

держави 
Тема 1. Сутність та роль бюджету для держави 
Тема 2. Бюджетний устрій та бюджетна система держави 
Тема 3. Міжбюджетні відносини 
Тема 4. Фінансування бюджетного дефіциту та механізм обслуговування 

державного боргу держави 
Тема 5. Система доходів і видатків бюджету та фінансовий контроль з боку 

держави 
Змістовий модуль 2. Теоретико-методичні основи податкової системи та 

політики держави 
Тема 6. Сутність та роль податків для функціонування держави 
Тема 7. Податкова система і податкова політика 
Тема 8. Загальнодержавні податки та збори 
Тема 9. Місцеві податки та збори 
Тема 10. Державна податкова служба України 
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