
1. Назва модуля: Оподаткування суб’єктів господарювання
2. Код модуля: ФОЕБ_6_ВВ1.2.16_6

3. Тип модуля: вибірковий. 
4. Семестр: 6.
5. Обсяг модуля:  загальна кількість годин – 90 (кредитів ЄКТС – 3); аудиторні

години – 36 (лекцій – 18, практичних занять – 18).
6. Лектор: Дем’янишина Олеся Андріївна – кандидат економічних наук, доцент.
7. Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
знати:  особливості  справляння  податків  і  зборів  та  контролю за  повнотою  і

своєчасністю  їх  погашення;  основні  проблеми  оподаткування  суб’єктів
господарювання;  особливості  податкового  законодавства  щодо  оподаткування
окремих  сфер  підприємницької  діяльності;  методи  фінансового  обґрунтування
податкових рішень; механізми оптимізації податкових зобов’язань.

вміти: використовувати  методологію  справляння  податків  і  зборів  та  методи
податкового  контролю;  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.

8. Спосіб навчання: аудиторні заняття.
9. Необхідні попередні та супутні модулі:
-  пререквізити: "Податкова  система",  «Фінансовий  облік",  "Бухгалтерський

облік".
10. Зміст модуля: 
Макро- і мікроаспекти оподаткування суб’єктів господарювання. Оподаткування

промислових  підприємств.  Механізм  оподаткування  торговельної  діяльності.
Особливості  оподаткування  будівельних  організацій. Специфіка  оподаткування
сільськогосподарських виробників. Оподаткування туристичної діяльності. Справляння
податків  і  зборів  фінансовими  установами.  Оптимізація  податкових  зобов’язань
суб’єктів господарювання в Україні.
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12. Форми та методи навчання: лекції, практичні  заняття, самостійна робота.
13. Методи і критерії оцінювання:
– Поточний  контроль  (80%)  –  усне  опитування,  тестування,  індивідуальне

навчально-дослідне завдання;
– Підсумковий контроль (20%) – залік (теоретичні питання, тестові завдання).
14. Мова навчання: українська.


