ДВНЗ «Університет банківської справи»
ННІ Інститут банківських технологій та бізнесу
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування

ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Назва дисципліни «Податкова система»
Назва освітньої програми 6.030508 «Фінанси і кредит»
Освітній ступінь перший (бакалаврський)
Кількість кредитів за ЕСТS 4 (чотири)
1. Мета дисципліни в контексті підготовки фахівців певної
спеціальності є вивчення принципів, які покладені у концептуальну
платформу побудови податкової системи держави, визначення сутності та
організації функціонування податкової системи, що становить засади її
ефективного функціонування, дозволяє з’ясувати роль та значення у
фінансовій системі держави. Основними завданнями вивчення дисципліни
«Податкової системи» є вміння застосовувати в практичній діяльності,
науково-дослідній роботі, у навчальному процесі набуті теоретичні знання,
практичні навики з податкової системи, обізнаність їх функціонування в
умовах ринку.
 2. Заплановані результати навчання (перелік знань та умінь, яких набуде
студент після опанування даної дисципліни). Згідно з вимогами освітньопрофесійної програми студенти повинні: знати: питання еволюції податків,
їх сутності та видів, організації податкової системи та обліку платників,
стратегії і тактики податкової політики та її ефективність, податковий
механізм, непрямі та прибуткові податки, плата за землю, екологічний
податок, інші ресурсні платежі та інші податки і збори, спеціальні податкові
режими; особливої уваги приділено питанням податкової оптимізації та
ухилянню від сплати податків; знати методичні підходи до визначення
податкового навантаження, організаційно-законодавчого забезпечення
усунення подвійного оподаткування.; вміти: визначати базу оподаткування,
розмір податків та строки їх сплати до бюджетів усіх рівнів; виконувати
розрахунки, пов’язані з визначенням і нарахуванням податків; визначати
штрафні санкції у випадку порушення податкового законодавства;
аналізувати зміни податкового законодавства та визначати їх вплив на
результати діяльності суб’єктів підприємницької діяльності; визначати
розмір штрафних санкцій за порушення податкового законодавства;
оскаржувати дії податкових органів.

3. Методи контролю:

іспит.

4. Схема накопичення балів по дисципліні, які отримують студенти
Поточне тестування та самостійна робота
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5. Хто викладає дисципліну к.е.н., доцент Стороженко Оксана
Олександрівна

