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ВСТУП 
 

Програма вивчення навчальної дисципліни „Оподаткування підприємств” складена 
відповідно до освітньо-професійної програми підготовки бакалавра напряму 
6.030509 – „Облік і аудит ”. 
 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є є відносини держави і суб’єктів 
підприємницької діяльності з приводу формування фінансових ресурсів державного 
і місцевих бюджетів за рахунок податків. 
 
Міждисциплінарні зв’язки:  
Вивчення цієї дисципліни безпосередньо 

спирається на: 
На результати вивчення цієї дисципліни 

безпосередньо спираються: 
1. Філософія 
2. Макроекономіка 
3. Мікроекономіка 
4. Бухгалтерський облік  
5. Фінанси 
6. Інформаційні системи і технології в 
обліку 

1. Фінансовий аналіз 
2. Організація податкового контролю 
3. Аудит 
4. Податковий облік 
5. Звітність підприємства 

 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів (ЗМ): 
ЗМ 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки. 
ЗМ 2. Загальнодержавні податки і збори. Непряме оподаткування. 
ЗМ 3. Загальнодержавні податки і збори.  Пряме оподаткування.  

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни „Оподаткування підприємств” 
є формування знань з організації і функціонування податкової системи, проведення 
податкової політики в Україні та практичних навичок із розрахунків податкових 
зобов'язань і порядку платежів сум грошових зобов'язань до бюджетів.  

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни „Оподаткування 
підприємств ” є: 

– засвоїти теоретичні аспекти оподаткування і нормативну базу, що регулює 
систему оподаткуваня в Україні; 

– володіти правовими аспектами визначення платників податків, об’єктів і 
бази оподаткування; 
– володіти методикою визначення податкових зобов'язань, сплати податків до 
бюджету. 

 1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
знати : 
– систему законодавчих та інших нормативних актів, що регулюють 

оподаткування в Україні; 
– основні елементи податків;  
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– функції податків; принципи оподаткування;  
– класифікацію податків:  
– систему податків в Україні; 
– механізми нарахування і сплати податків; 
вміти: 
– визначати коло податків, платниками яких є суб'єкт господарювання; 
– визначати об'єкти оподаткування за даними аналітичного обліку 

підприємства; 
– за кожним об'єктом оподаткування визначати базу оподаткування; 
– виконати розрахунок податкового зобов'язання за окремими податками; 
– виконати розрахунок податкового кредиту за окремими податками; 
мати компетентності: 
– здібності орієнтуватися в проблемах сучасного адміністрування податків в 

Україні; 
– здатність самостійно вишукувати, аналізувати й обробляти інформацію 

щодо змін в нормативних актах з оподаткування; 
– здатність застосовувати процедури розрахунків податкового зобов'язання та 

податкового кредиту за чинними нормативними актми; 
– здатність визначати суми податкових платежів до бюджетів і державних 

цільових фондів;  
– складати й надавати державним податковим органам податковідекларації; 
– готовність до своєчасноого подання податкових декларацій та сплати сум 

податкових платежів до бюджетів; 
– володіти навичками взаємодії з органами податкової служби України під час 

обліку податкових платежів і податкових перевірок суб'єктів господарювання. 
 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин – 3 кредитів ЄКТС. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
 

Модуль 1. „Оподаткування підприємств”  
 
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи оподаткування. Місцеві податки. 

Тема.1. Сутність і функції податків. 
Тема 2. Загальні засади встановлення податків і зборів. 
Тема 3. Принципи оподаткування. 
Тема 4. Класифікація податків і. об’єктів оподаткування. 
Тема 5. Місцеві податки та збори: 
5.1.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
5.2. Єдиний податок; 
5.3. Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 
5.4. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір. 

Змістовий модуль 2. Загальнодержавні податки і збори. Непряме 
оподаткування. 

Тема.1. Сутність і функції податків. 
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Тема 2. Загальні засади встановлення податків і зборів. 

Змістовий модуль 3. Загальнодержавні податки і збори.  Пряме оподаткування. 
Тема.1. Податок на прибуток підприємств. 
Тема 2. Податок на доходи фізичних осіб. 
Тема 3. Плата за землю. 
Тема 4. Екологічний податок 
Тема 5. . Інші збори: Рентна плата, збір за першу реєстрацію транспортного 

засобу, збір за спеціальне використання води, збір у вигляді цільової надбавки до 
діючого тарифу збір за спеціальне використання лісових ресурсів, збір на розвиток 
виноградарства, садівництва і хмелярства 
 

Індивідуальні завдання: контрольна робота для студентів заочної форми 
навчання - рішення ситуаційних вправ за змістовими модулями 1-3. 

 
3. Рекомендована література: 
 

1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. (в редакції від 01.09.2013). 
(Електронний ресурс): Верховна Рада – // Режим доступу: 
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2. Кизилова Л.О., Кизилов Г.І. Конспект лекцій з дисципліни "Оподаткування 
підприємств" (для студентів денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 
6.030509 "Облік і аудит") / Л. О. Кизилова, Г. І. Кизилов; Харк. нац. акад. міськ. 
госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 158 с. 

3. Соколовська А.М. Основи теорії податків: навч. посіб. / А.М. Соколовська.– 
К., 2010. – 326с. 

 
4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання: усне опитування, рішення 
ситуаційних вправ, контрольні роботи, поточне і підсумкове тестування 



6 
 

 
АНОТАЦІЯ 

Оподаткування підприємств 

Мета вивчення дисципліни: Формування знань з організації і функціонування 
податкової системи, проведення податкової політики в Україні та практичних 
навичок розрахунків і платежів сум податків до бюджетів. 

Предмет вивчення: Відносини держави і суб’єктів підприємницької 
діяльності з приводу формування фінансових ресурсів державного і місцевих 
бюджетів. 
Дисципліна містить наступні змістовні модулі: 

1. Теоретичні основи оподаткування. 
2. Непряме оподаткування. 
3. Пряме оподаткування, інші податкові платежі. 
 

ABSTRACT (ANNOTATION) 

The taxation of the enterprises 

The purpose of studying of discipline: Forming of knowledge of the tax system 
organisation and functioning, tax policy carrying out in Ukraine, and also practical skills 
of taxes calculations and sums due to the budget. 

Studying subject: Relations of the state and subjects of enterprise activity in the 
course of financial results formation state and local budgets. 
The discipline consists of following substantial modules: 

1. Theoretical bases of the taxation. 
2. The indirect taxation. 
3. The direct taxation of incomes and property, Other tax payments 

 
АННОТАЦИЯ 

Налогообложение предприятий 

Цель изучения дисциплины: Формирование знаний об организации и 
функционировании налоговой системы, проведения налоговой политики в Украине, 
а также практических навыков расчетов и платежей сумм налогов в бюджет. 

Предмет изучения: Отношения государства и субъектов 
предпринимательской деятельности в процессе формирования финансовых 
результатов государственного и местных бюджетов. 
Дисциплина состоит из следующих содержательных модулей: 

1. Теоретические основы налогообложения. 
2. Косвенное налогообложение. 
3. Прямое налогообложение доходов и имущества, другие налоговые 

платежи. 
 


