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1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної спеціальності: формування знань з
організації і функціонування податкової системи, проведення податкової політики в Україні та
практичних навичок із розрахунків податкових зобов'язань і порядку платежів сум грошових
зобов'язань до бюджетів.
2. Заплановані результати навчання: формування знань з організації і функціонування
податкової системи, проведення податкової політики в Україні та практичних навичок із розрахунків
податкових зобов'язань і порядку платежів сум грошових зобов'язань до бюджетів.
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:
− систему законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють оподаткування в Україні;
− основні елементи податків;
− функції податків;
− принципи оподаткування;
− класифікацію податків:
− систему податків в Україні;
− механізми нарахування і сплати податків.
вміти:
− визначати коло податків, платниками яких є суб'єкт господарювання;
− визначати об'єкти оподаткування за даними аналітичного обліку підприємства;
− за кожним об'єктом оподаткування визначати базу оподаткування;
− виконати розрахунок податкового зобов'язання за окремими податками;
− виконати розрахунок податкового кредиту за окремими податками.
3. Форми і методи контролю:
− Усне та письмове опитування.
− Участь у дискусії та обговоренні питань, які винесені на семінарське заняття.
− Тестування.
− Написання контрольних робіт.
− Виконання індивідуальних завдань.
− Виконання творчих науково-дослідницьких проектів.
− Залік.
4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Оцінювання знань, умінь і навичок студентів з навчальної дисципліни здійснюється на основі
результатів поточного і підсумкового контролю знань (екзамену) за 100-бальною шкалою.
Поточний контроль здійснюється на семінарських та індивідуальних заняттях і оцінюється сумою
набраних балів. Максимальна сума балів, набраних на семінарських та індивідуальних заняттях
навчальної дисципліни «Податкова система» становить 50 балів.
5. Хто викладає дисципліну:
К.е.н., доцент кафедри обліку та оподаткування.

