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‟ОПОДАТКУВАННЯ В БІЗНЕСІ” 

Дисципліна за вибором студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 

Теоретичні та практичні особливості оподаткування суб’єктів господарювання за галузевим 

підходом.  
 

Мета навчальної дисципліни 

Формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок оподаткування суб’єктів 

господарювання. 

 

Основні завдання 

- вивчення механізмів оподаткування суб’єктів господарювання; 

- вивчення особливостей оподаткування нерезидентів; 

- засвоєння порядку пільгового оподаткування;  

- освоєння специфіки оподаткування окремих видів діяльності.  

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі 

Вивчення навчальної дисципліни ‟Оподаткування в бізнесі” ґрунтується на знанні  таких 

навчальних дисциплін як ‟Податкова система”, ‟Бухгалтерський облік”, ‟Мікроекономіка”, 

‟Фінанси”. 

 

Вимоги до знань і умінь 

а) знати: особливості справляння податків і зборів; основні проблеми оподаткування 

суб’єктів господарювання; особливості податкового законодавства щодо оподаткування окремих 

сфер підприємницької діяльності; методи фінансового обґрунтування податкових рішень. 

б) уміти: використовувати методологію справляння податків і зборів; виконувати 

розрахунки сум податкових зобов’язань і податкового боргу суб’єктів господарювання; складати 

та подавати податкову звітність за допомогою системи електронного документообігу. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 

Тема № 1 Суб’єкти господарювання як платники податків та зборів 

Тема № 2 Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції 

Тема № 3 Оподаткування діяльності підприємств будівельної галузі 

Тема № 4 Особливості оподаткування транспортно – експедиторських компаній 

Тема № 5 Особливості оподаткування туристичної діяльності 

Тема № 6 Оподаткування банківської діяльності в Україні 

Тема № 7 Оподаткування діяльності фінансових установ 

Тема №8 Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності 

Тема №9 Особливості оподаткування нерезидентів  

Тема №10 Оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб та фізичних осіб, які 

здійснюють незалежну професійну діяльність 

Тема №11 Спрощена система оподаткування юридичних осіб 

 

Кафедра: державних та місцевих фінансів 

Мова викладання: українська 

Форма організації навчального процесу: лекції, семінарські заняття, практичні заняття. 

Форма підсумкового контролю: залік 

Викладачі, які забезпечують навчальний процес:  д.е.н., доцент Ярема Я. Р. 
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