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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Предмет дисципліни: теоретичні та практичні особливості оподаткування суб’єктів господарювання за галузевим 

підходом та фізичних осіб. 

Мета викладання дисципліни: формування у студентів теоретичних знань і практичних навичок оподаткування 
суб’єктів господарювання і фізичних осіб. 

Завдання дисципліни: вивчення механізмів і особливостей оподаткування суб’єктів господарювання фізичних та 

юридичних осіб, нерезидентів, фізичних осіб, пільгового оподаткування окремих видів діяльності та оптимізації 

податкових зобов’язань платників податків. 

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/лабораторні, 

практичні, 

семінарські) 

Результати навчання Завдання 
Оціню-

вання 

1 семестр 

Модуль 1 

Тема 1. Суб’єкти 
господарювання в системі 

оподаткування  

 

 

2/3 

Знати:  
- Поняття юридичної та фізичної 

особи як суб’єкта господарювання.  

- Характеристику систем 

оподаткування юридичних та 
фізичних осіб – суб’єктів 

господарювання.  

- Особливості оподаткування 

транспортно-експедиторської 
діяльності, торгівельних 

підприємств, виробників 

сільськогосподарської продукції,  

підприємств будівельної галузі.  

Вміти:  

- Обґрунтовувати доцільність 

вибору загальної чи спрощеної 

системи оподаткування для 
суб’єктів господарювання. 

- Розраховувати податки та збори, 

що сплачують торгівельні 
підприємства, виробники 

сільськогосподарської продукції, 

підприємства будівельної галузі, 

транспортні підприємства та 
надавачі транспортно-

експедиторських послуг. 

- Складати податкову звітність. 

Написання та 
захист 

реферату. 

Виконання 

самостійної 
роботи (в.т.ч. 

в elearn) 

Розв’язок 

задач. 
Здача 

практичної 

роботи. 

100 

Тема 2. Теоретичні основи 

оподаткування суб’єктів 

господарювання 

2/2 

Тема 3. Порядок 

нарахування та сплати 

податку на додану вартість 
суб’єктами господарювання 

2/2 

Тема 4. Порядок 
нарахування та сплати 

акцизного податку 

суб’єктами господарювання 

2/2 

Тема 5. Оподаткування 

експортно-імпорних 

операцій суб’єктів 
господарювання 

1/3 

Модуль 2 

Тема 6. Порядок 

нарахування та сплати 

податку на прибуток 

суб’єктами господарювання 

1/3 Знати:  

- Порядок оподаткування 

туроператорської та турагентської 

діяльності;  
- Особливості застосування 

Написання та 

захист 

реферату. 

Виконання 
самостійної 

100 

Тема 7. Порядок 1/3 

https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=746
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=745


нарахування та сплати 

місцевих податків і зборів 

спрощеної системи оподаткування 

туристичними агентами.  
- Особливості оподаткування 

страхових компаній,  фондів 

фінансування будівництва. 

кредитних спілок. 
- Особливості оподаткування 

підприємств з іноземними 

інвестиціями та постійних 

представництв; доходів, отриманих 
нерезидентом із джерелом їх 

походження з України.  

- Особливості пільгового 

оподаткування неприбуткових 

організацій та установ.  

- Особливості оподаткування в IT-

галузі.  

- Державне регулювання експортно-
імпортних операцій: тарифні та 

нетарифні методи. Валютні 

обмеження та валютний контроль 

під час експортно-імпортних 
операцій.  

- Оподаткування операцій купівлі-

продажу іноземної валюти.  

- Оподаткування експорту та 
імпорту товарів. 

Вміти: розраховувати податки та 

збори, що сплачують туроператори 

та турагенти, неприбуткові 
організації,  нерезиденти, суб’єкти 

зовнішньоекономічної діяльності, 

фінансові установи. 

- Складати податкову звітність. 

роботи (в.т.ч. 

в elearn) 
Розв’язок 

задач. 
Тема 8. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 
господарювання 

1/3 

Тема 9. Порядок 
оподаткування податком на 

доходи фізичних осіб 

1/3 

Тема 10. Єдиний соціальний 

внесок в механізмі 

оподаткування суб’єктів 

господарювання 

1/3 

Тема 11. Особливості 

оподаткування нерезидентів 
1/3 

Всього за 1 семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, оцінюються на 
нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу лектора за наявності 

поважних причин (наприклад, лікарняний).  

Політика щодо академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати коректні 

текстові посилання на використану літературу 

Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, 

міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально (в он-лайн формі 

за погодженням із деканом факультету) 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Оцінка національна за результати складання екзамену Рейтинг здобувача вищої освіти, бали 

Відмінно 90 – 100  

Добре 74 – 89  

Задовільно 60 – 73  

Незадовільно 0 – 59  

 


