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Мета:  ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів 

оподаткування суб’єктів господарювання в Україні, застосування набутих знань для 

формування обліково-аналітичної інформації у процесі прийняття рішень щодо оптимізації 

податкових платежів.  

Після завершення цього курсу студент буде:  

Знати : 

− теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання: трактування основних 

категорій, еволюцію теорій оподаткування та етапи розвитку системи оподаткування; 

економічну сутність, ознаки та функції податків, їхню класифікацію; 

− сутність і зміст податкової системи, її принципи, склад загальнодержавних і місцевих 

податків та зборів, тенденції розвитку податкової системиУкраїни; 

− норми та принципи податкового законодавства України; 

− техніку та методику розрахунків податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що 

сплачуються підприємствами різних організаційно-правових форм і фізичними особами. 

Вміти : 

− роз’яснювати окремі положення податкового законодавства та орієнтуватися в 

останніх змінах норм податкового законодавства; 

– застосовувати отримані знання для самостійного нарахування податків і обов’язкових 

платежів, виявляти проблеми, які виникають при нарахуванні та справлянні податків і зборів; 

– вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо вдосконалення податкового 

законодавства; 

– застосовувати набуті знання під час прийняття управлінських рішень, вирішення 

актуальних питань оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання. 
 

Зміст дисципліни (перелік тем): 

Тема 1. Суб’єкти господарювання в системі оподаткування. 

Тема 2. Теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання. 

Тема 3. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість суб’єктами 

господарювання. 

Тема 4. Порядок нарахування та сплати акцизного податку суб’єктами господарювання. 

Тема 5. Оподаткування експортно-імпорних операцій суб’єктів господарювання. 

Тема 6. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток суб’єктами 

господарювання. 

Тема 7. Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів. 

Тема 8. Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання. 

Тема 9. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб.  

Тема 10. Єдиний соціальний внесок в механізмі оподаткування суб’єктів 

господарювання. 


