
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Мета курсу – формування у студентів правильного розуміння закономірностей у 
сфері податкових відносин держави та розкриття способів використання цих 
закономірностей у практиці податкової роботи, висвітлення ролі і значення податкової 
політики в процесі економічного розвитку підприємства, загальних закономірностей 
розвитку податкової системи, особливостей і тенденцій її вдосконалення.  

Дисципліна «Оподаткування підприємства» в структурно-логічній схемі 
базується на набутих знаннях з наступних ОК: «Економічна теорія», «Мікроекономіка і 
макроекономіка», «Бухгалтерський облік», «Статистика», «Економіка підприємства», 
вона інтегрується з вивченням дисципліни «Фінанси підприємства». Вивчення 
дисципліни формує засади для подальшого опанування студентом дисциплін: 
«Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків», «Підприємницьке 
право», «Аналіз конкурентоспроможності», «Потенціал і розвиток підприємства». 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування таких 
компетентностей: глибоке засвоєння основ побудови податкової системи, принципів 
взаємодії її складових частин у рамках податкового права; здатність вільно 
орієнтуватись у відповідному законодавстві та застосовувати отримані знання на 
практиці.  

Програмні результати навчання: 
знати: економічну природу податків, їх склад та класифікацію; функції податків; 
принципи побудови податкової системи України; задачі та структуру податкових 
органів; порядок нарахування та сплати податків і обов’язкових зборів та платежів до 
бюджету та державних цільових фондів, що здійснюються, як фізичними, так і 
юридичними особами; принципи оподаткування зовнішньоекономічної діяльності; 
форми відповідальності платників податку за порушення податкового законодавства; 
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;  
володіти: знаннями з теоретичних та організаційних основ податкової політики, 
діяльності державної податкової служби; методикою розрахунків; порядком сплати 
прямих і непрямих податків юридичними та фізичними особами; альтернативними 
систем оподаткування.  

Зміст навчальної дисципліни: 
ПОДАТКОВА СИСТЕМА ТА ЇЇ ФУНКЦІЇ. Сутність і види податків. Податкова система 
і податкова політика держави. Організація податкової служби і податкової роботи. 
ОПОДАТКУВАННЯ ЮРИДИЧНИХ ТА ФІЗИЧНИХ ОСІБ. Податок на додану вартість. 
Акцизний збір. Мито. Податок на прибуток підприємства. Фіксований 
сільськогосподарський податок. Податок з доходів фізичних осіб. Спрощена система 
оподаткування суб’єктів малого підприємства. Плата за ресурси та послуги. Плата за 
землю. Неподаткові платежі в бюджет. Внески до фондів державного соціального 



страхування. Ухилення від податків та перекладання податків. Податкова політика в 
системі державного регулювання економіки. 
Обсяг вивчення навчальної дисципліни: 3,5 кредити ЄКТС, загальний обсяг 105 годин, 
у тому числі 36 годин аудиторних занять і 69 годин самостійна та індивідуальна 
робота. 
Форма семестрового контролю: залік. 
 


