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І. Мета та зміст навчальної дисципліни
За роки, що минули з моменту проголошення незалежності України, була зроблена велика
робота з розвитку і вдосконалення системи оподаткування суб’єктів господарювання. Це
стосується як інститутів, відповідальних за обчислення, стягнення і розподіл податків, так і
нормативно-правової бази оподаткування. Протягом цього періоду прийнято десятки законів,
видано тисячі нормативних актів, листів, роз’яснень. Але є ще одне важливе завдання, що має
пріоритетне значення для України. Незважаючи на відносну замкнутість податкової системи на
фіскальних функціях, її функціонування як мінімум не повинно перешкоджати економічному
розвитку. Саме в цьому питанні стосовно специфічних умов трансформації планової економіки,
основаної на великих промислових підприємствах, до змішаної, що використовує ринковий
координаційний механізм, ще треба знайти збалансовані рішення. Вони повинні базуватися на
таких наукових принципах, що враховують як потреби суб’єктів оподаткування в нових умовах
господарювання, так і внутрішню логіку розвитку самої податкової системи. Потрібно розкрити
діючі режими оподаткування фінансового-господарської діяльності суб’єктів господарювання в
різних галузях економіки України, зокрема висвітлено особливості оподаткування виробників
сільськогосподарської продукції, підприємств будівельної галузі, транспортно-експедиторських
компаній, туристичної діяльності, банківської діяльності, фінансових установ, нерезидентів,
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, неприбуткових організацій (установ), фізичних осібпідприємців.
Мета дисципліни — формування у майбутніх фахівців з інженерії програмного
забезпечення знань з організації та функціонування податкової системи в межах податкової
політики держави.
Основні завдання вивчення дисципліни: система оподаткування та її структура, а також
взаємозв’язок оподаткування з різними складовими суспільно-економічного розвитку, розкрити
зміст основних принципів побудови податкових систем, з’ясувати правові відносини, що
виникають при сплаті податків та зборів, обов’язки, права та відповідальність платників податків,
порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними цільовими
фондами..
ІІ. Перелік знань і умінь, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
Програмні результати навчання:
Вміння вирішувати завдання, які полягають у вивченні механізмів оподаткування
суб’єктів господарювання, виконувати розрахунки сум податкових зобов’язань і податкового
боргу суб’єктів господарювання; складати та подавати податкову звітність за допомогою системи
електронного документообігу; здійснювати фінансовий аналіз і робити обґрунтовані фіскальні та
економічні висновки.
Перелік компетентностей, яких набуде студент після опанування даної дисципліни:
Розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. Навички використання
інформаційних і комунікаційних технологій, здатність до пошуку, оброблення та аналізу
інформації з різних джерел. Здатність до критичного осмислення проблем у навчанні та
професійній діяльності. Здатність працювати з інформацією різних видів, у тому числі в

глобальних комп'ютерних мережах. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. Здатність
спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня ( з експертами з інших
галузей знань / видів економічної діяльності), діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
ІІІ. Зміст дисципліни, що пропонується для вивчення студентами за темами
Тема 1. Суб’єкти господарювання як платники податків та зборів.
Можливості (потенціал) податкового регулювання окремих напрямків макрополітики держави
(структурна, амортизаційна, інвестиційна, інноваційна, цінова, регіональна, конкурентна,
екологічна, бюджетна, зовнішньоекономічна, анти циклічна), що формують умови
функціонування суб’єктів господарювання. Законодавче регулювання господарської
підприємницької діяльності. Співвідношення господарської та підприємницької діяльності. Види
підприємств за Господарським кодексом України. Суб’єкти підприємницької діяльності:
визначення, класифікація. Відокремлені підрозділи суб’єктів підприємницької діяльності як
платники податків і зборів.
Тема 2. Оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб та фізичних осіб, які
здійснюють незалежну професійну діяльність.
Податкова політика держави у сфері підприємницької діяльності фізичних осіб.
Особливості оподаткування єдиним податком діяльності фізичних осіб-підприємців. Особливості
оподаткування фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність
Тема 3. Спрощена система оподаткування для юридичних осіб.
Податкова політика у сфері малого підприємництва (малих підприємств). Оподаткування
юридичних осіб -суб’єктів малого підприємництва на спрощеній системі. Зарубіжний досвід
оподаткування суб’єктів малого підприємництва.
Тема 4. Податок на прибуток підприємств.
Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб.
Тема 6. Спрощена система оподаткування.
Тема 7. Місцеві податки та збори.
Тема 8. Реформування податкової системи.
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