
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«Оподаткування підприємства» /  «Business taxation» 

 
Рекомендована для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Мета дисципліни формування у здобувачів теоретичних знань та практичних 

навичок з оподаткування підприємства. Особлива увага приділяється розумінню 

Податкового кодексу України, підзаконних нормативних актів, національного 

законодавства з оподаткування, вітчизняну податкову систему, її характеристики, 

функції, завдання, класифікацію і елементи податків, їх економічну сутність і 

нормативно-правове їх регулювання, вивченню існуючих систем оподаткування в 

Україні. 

Міждисциплінарні зв’язки: Вивчення дисципліни базується на знаннях, отриманих 

здобувачами під час вивчення дисциплін бакалаврського рівня: «Макроекономіка», 

«Право», «Підприємництво», «Фінанси», «Бухгалтерський облік», «Теорія 

організації», «Публічне адміністрування», «Фінанси підприємств», «Менеджмент 

персоналу». 

Таблиця 1  

Методи навчання та засоби діагностики результатів навчання з навчальної 

дисципліни «Оподаткування підприємства» у відповідності до результатів 

навчання1 
Результат навчання за навчальною 

дисципліною 
Методи 

навчання 

Засоби  

діагностики  
Код Результат навчання 

1. Знання: 

1.1 існуючих систем оподаткування 

підприємства в Україні та в 

зарубіжних країнах 

лекція, 

семінарське 

заняття,  

дискусія, дискурс 

Презентація і захист 

результатів діяльності, тест, 

бліцопитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання 

індивідуальних та командних 

завдань, Case-study, 

контрольна (модульна) 

робота, дискурс, залік. 

 

1.2 основних положень нормативно-

правових актів, національне 

законодавство з оподаткування, 

вітчизняну податкову систему, її 

характеристики, функції, завдання, 

класифікацію і елементи податків,  

що регулюють оподаткування 

підприємств в Україні 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій 

2. Уміння/навички: 

2.1 визначати платників, об’єкти та 

базу оподаткування, ставки та суми 

платежів за відповідними 

податками і зборами; аналізувати 

наслідки реалізації податкової 

політики держави на рівні 

підприємства; формувати базу 

оподаткування; використовувати 

основні положення Податкового 

кодексу України, інших 

законодавчих для вибору системи 

оподаткування на підприємстві 

семінарське 

заняття, PBL, 

розв’язок 

модельованого 

завдання, дискурс 

Презентація, дискурс, 

перевірка виконання 

індивідуальної (командної) 

роботи, бліц опитування,  

перевірка виконання 

аналітично-розрахункових 

робіт, Case study, PBL, 

контрольна (модульна) 

робота, залік 

3. Комунікація 

3.1 здатність презентувати результати семінарське Перевірка виконання 

                                                           
1 Є складовою робочої програми навчальної дисципліни.  



наукових досліджень, вести 

дискусії з прикладних питань 

управління економічною системою; 

презентувати результати по вибору 

системи оподаткування 

підприємства 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення  

конкретних задач  

та ситуацій, PBL 

аналітично-розрахункових 

робіт, виконання вирішених 

конкретних задач та ситуацій, 

PBL, презентація, 

дискурс, залік 

3.2 здатність користуватися 

нормативно-правовим актами і 

науковою літературою з податкової 

проблематики; здатність 

застосовувати вимоги нормативно-

правових актів з питань вибору 

системи оподаткування в практичну 

діяльність суб’єктів 

господарювання 

3.3 зрозуміле донесення власних 

висновків, знань та пояснень, що їх 

обґрунтовують, до фахівців і 

нефахівців 

4. Відповідальність і автономія 

4.1 продемонструвати розуміння 

особистої відповідальності за 

професійні та/або управлінські 

рішення у складних і 

непередбачуваних умовах змінності 

податкового законодавства, що 

потребує застосування нових 

підходів та прогнозування, за 

розвиток професійного знання і 

практик, оцінку стратегічного 

розвитку команди 

семінарське 

заняття, 

аналітична 

доповідь, 

дискусія, 

вирішення 

конкретних задач 

та ситуацій, PBL 

Перевірка виконання 

вирішених конкретних задач 

та ситуацій, PBL, презентація, 

дискурс, залік 

4.2 здатність до подальшого навчання, 

яке значною мірою є автономним та 

самостійним; застосовувати 

отримані знання у професійній 

діяльності; самостійно набувати 

знання щодо аналізу змін 

податкової системи, прийняття 

рішень щодо прогнозування 

податкових платежів; 

відповідальність за розвиток 

професійного знання і практики 

оподаткування 

 
Зміст навчальної дисципліни за темами: 

1. Cутність та загальна характеристика податків. 

2.  Податки і принципи формування податкової системи. 

3.  Функціональні елементи податку. 

4.  Організаційні елементи податку. 

5. Основні завдання, функції, структура Державної податкової служби України щодо 

оподаткування підприємств. 

6.  Платники податків, їх характеристика, права та обов’язки. 

7.  Загальна система оподаткування підприємств. 

8.  Спрощена система оподаткування підприємств. 



9.  Адміністрування податків, зборів, платежів. 

 

Науково-педагогічні працівники, що забезпечують викладання навчальної 

дисципліни, та адреси їх електронної пошти: Сташенко Ю.В., к.е.н., доцент 

кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу,  e-mail – Stashenko.juliia@kneu.edu.ua 
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