Силабус навчальної дисципліни

«Податкова система»
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність:
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Освітньо-професійна програма:
«Фінанси, банківська справа та страхування»
Освітньо-професійний
ступінь
Статус
дисципліни
Форма
навчання
Обсяг дисципліни,
кредити ЄКТС/
загальна кількість годин
Мова викладання
Анотація
дисципліни
Що буде вивчатися
(предмет навчання)

Чому це
цікаво/потрібно
вивчати (мета)

Чому можна навчитися
(результати навчання)

Фаховий молодший бакалавр
Обов’язкова навчальна дисципліна
Очна (денна)
4 кредити / 120 годин
Українська
Дисципліна «Податкова система» формує теоретичні основи і
методичні прийоми та процедури нарахування, сплати податків і зборів,
складання й подання звітності, відповідно до Податкового Кодексу
України.
Суть та особливості обліку платників податків, бази оподаткування,
ставок податків, методика їх нарахування, сплати, податкового
контролю. Оподаткування суб’єктів господарювання. Відображення
інформації у податковій звітності.
Ознайомлення із податковою системою України, її принципами
оподаткування, порядком здійснення податкового контролю і звітності
суб’єктів господарювання: основними поняттями, принципами та
методами нарахування та сплати прямих і непрямих податків,
загальнообов’язкових державних і місцевих податків і зборів,
характерними прикладами їх застосування в практичній діяльності та
відображення інформації у податковій звітності.
Знати свої права як члена суспільства, розуміти цінності
громадянського суспільства, верховенства права, прав і свобод людини і
громадянина України.
Знати економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та
функціональні зв’язки, що існують між фінансовими процесами та
економічними явищами.
Дотримуватися вимог законодавства для забезпечення правомірності
професійних рішень.
Застосовувати набуті теоретичні знання у практичній діяльності для
розв’язання професійних завдань.
Застосовувати сучасне інформаційне та програмне забезпечення для
отримання й обробки даних у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
Вміти розв’язувати складні задачі у спеціалізованих сферах
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Як можна
користуватися
набутими
знаннями і уміннями
(компетентності)

Навчальна
логістика

професійної діяльності.
Формувати й аналізувати форми фінансової звітності та правильно
інтерпретувати отриману інформацію.
Володіти
методичним
інструментарієм
здійснення
базових
контрольних функцій у сфері фінансів, банківської справи та
страхування.
Виявляти навички самостійної роботи та роботи в команді,
демонструвати гнучке мислення, відкритість до нових знань.
Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства,
усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного)
суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права,
прав і свобод людини і громадянина в Україні.
Знання і розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.
Здатність використовувати інформаційні та комунікаційні технології.
Здатність використовувати теоретичний і методичний інструментарій
фінансової, економічної, математичної, статистичної, правової та інших
наук для розв’язання складних завдань у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
Здатність здійснювати професійну діяльність, згідно з вимогами
законодавства.
Розуміння особливостей функціонування сучасної національної і
світової фінансових систем та їх структури.
Здатність складати й аналізувати фінансову звітність.
Здатність самостійно виконувати складні завдання у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
Здатність застосовувати сучасне інформаційне та програмне
забезпечення для отримання й обробки даних у сфері фінансів,
банківської справи та страхування.
Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської
справи та страхування.
Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно
підвищувати рівень професійної підготовки.
МОДУЛЬ І
РОЗДІЛ 1. ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ
УКРАЇНИ
Тема 1. Засади організації податкової системи України.
Тема 2. Податок на додану вартість.
Тема 3. Акцизний податок. Мито.
Тема 4. Податок на прибуток підприємств.
Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб.
Тема 6. Єдиний соціальний внесок на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування
МОДУЛЬ ІI
РОЗДІЛ 2. НАРАХУВАННЯ ІНШИХ ПОДАТКІВ ТА ЗБОРІВ
Тема 7. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого
підприємництва.
Тема 8. Екологічний податок.
Тема 9. Рентна плата.
Тема 10. Податок на майно.
Тема 11. Місцеві збори. Інші збори.
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Пререквізити

Дисципліна «Податкова система» може вивчатись студентами після
набуття окремих компетентностей на дисциплінах «Економічна теорія»,
«Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Основи правознавства».

Постреквізити

Дисципліна «Податкова система» є складовою циклу професійної та
практичної підготовки фахового молодшого бакалавра з фінансів,
банківської справи та страхування і вивчається одночасно з
дисциплінами: «Бюджетна система», «Аудит», «Банківські операції»,
інших спеціальних курсів професійної підготовки. Набуті знання можуть
бути використані при написанні курсової роботи, проходженні
навчальної та виробничої практик, а також для подальшого навчання за
обраною спеціальністю.

Рекомендована
література

Інформаційні
ресурси

Формат
та обсяг курсу

Розподіл балів,
форма контролю

Основна (базова)
1. Податковий кодекс України Затверджено Законом України від
02.12.2010 № 2755-VI.
URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text.
2. Зайцев О.В. Податковий менеджмент: підручник. Київ :
Видавництво Ліра-К, 2016. 308 с.
3. Крисоватий А. І. Сидорович О. Ю., Дмитрів В. І. Наукові основи
фіскальної теорії: навчальний посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 246
с.
4. Луцик А. І. Ткачик Ф. П. Адміністрування податків: навчальний
посібник. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 282 с.
Допоміжна
1. Податкова система: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка
В.Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с.
2. Податкова система: навчальний посібник / І. С. Волохова, О.Ю.
Дубовик, М. О. Слатвінська [таінш.] / ред. І. С. Волохова, О.Ю.
Дубовик. – Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с.
3. Прокопенко І.А., Панура Ю.В., Іванишина О.С., Тучак Т.В.,
Смірнова О.М. Податкова система : навч. посіб. К. : Кондор, 2015.
698 с.
1. https://tax.gov.ua/. - Офіційний сайт Державної податкової служби
України.
2. https://www.rada.gov.ua/ – офіційний сайт Верховної Ради
України.
3. https://www.kmu.gov.ua/ – офіційний сайт Кабінету Міністрів
України.
4. https://mof.gov.ua/uk – офіційний сайт Міністерства фінансів
України.
5. 5. www.lawukraine.com – офіційний сайт бази українського
Законодавства в Інтернет.
Кількість годин
Вид занять
Лекції
28
Практичні
28
Самостійна робота
64
Форми контролю
Максимальна кількість балів
Модуль 1
20
Модуль 2
30
ЗАЛІК
50

Відокремлений структурний підрозділ «Фаховий коледж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича»

Циклова комісія

Економічних дисциплін

Відділення

Економічне відділення

Шкала оцінювання,
національна
та ЄКТС

Сума балів за всі види
навчальної діяльності
90-100
80-89
70-79
60-69
50-59

Оцінка
ЄКТС
А
В
С
D
Е

35-49

FX

0-34

F

Оцінка
за національною шкалою

Зараховано

Не зараховано
(з можливістю повторного
складання)
Не зараховано
(з обов’язковим повторним
вивченням дисципліни)

СІЛЬВА ІВАНІВНА ГНАТ

Викладач(і)

Покликання на
дисципліну
(сторінка курсу
в Moodle)

Посада: викладач
Категорія: вища кваліфікаційна категорія
Педагогічне звання: –
Науковий ступінь: –
Вчене звання: –
Профайл викладача (-ів):
http://college-chnu.cv.ua/article/Management&Administration
E-mail: s.gnat@chnu.edu.ua

https://moodle.chnu.edu.ua/course/view.php?id=2386
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