
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АПК

Цикл:дисципліни загальної підготовки для спеціальностей факультету
Статус: вибіркова навчальна дисципліна.
Навчальний рік: 2022-2023 рік, V семестр.

Мета  вивчення  дисципліни: формування  у  здобувачів  вищої  освіти  системи
спеціальних  теоретичних  знань  і  вироблення  практичних  умінь  оволодіння
методологічними  аспектами  застосування  загальних  питань  з  основ  оподаткування
підприємств  АПК  та  розкриття  змісту  основних  прикладних  категорій  податкової
системи.

Завдання дисципліни: засвоєння теоретичних та практичних основних принципів,
методів  та  методології  оподаткування на  базі  чинного законодавства,  альтернативних
систем  оподаткування,  а  також  основних  функцій  діяльності  державної  фіскальної
служби.

У результаті вивчення дисципліни здобувач вищої освіти повинен:
знати: 
- сутність оподаткування як складової частини державного регулювання економіки;
-  об’єкти  оподаткування  загальнодержавних  та  місцевих  податків  і  зборів  та

порядок їх визначення;
- порядок проведення податкових розрахунків, строки подання звітності та сплати

до бюджету основних податків і зборів;
-  теорію,  методику  і  практику  формування  облікової  інформації  за  стадіями

облікового  процесу  і  контролю  для  сучасних  і  потенційних  потреб  управління
суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження;

- теоретичні, методичні та практичні положення контрольного процесу, розробляти
та оцінювати ефективність системи контролю суб’єктів господарювання;

- законодавчо-нормативну базу з питань оподаткування суб’єктів господарювання.
уміти: 
-  застосовувати  наукові  методи  досліджень  у  сфері  обліку,  аудиту,  аналізу,

контролю  та  оподаткування  та  імплементувати  їх  у  професійну  діяльність  та
господарську практику;

-  здійснювати  публічні  ділові  і  наукові  комунікації  задля  вирішення
комунікативних завдань державною та іноземними мовами.

Зміст дисципліни.
Тема 1. Соціально-економічна сутність податків
Тема 2. Податкова політика і податкова система держави
Тема 3. Оподаткування прибутку підприємств АПК
Тема 4. Оподаткування доходів фізичних осіб
Тема 5. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші непрямі податки
Тема 6. Ресурсні та майнові платежі і місцеві податки та збори
Тема 7. Оподаткування спеціальних податкових режимів

Викладацький склад:
Лектор: к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування Ткаль Я.С.
Викладач  практичних  занять:  к.е.н.,  доцент  кафедри  обліку  і  оподаткування

Ткаль Я.С.
Тривалість: 5 кредитів ECTS, 15 тижнів, 4 години на тиждень
Оцінювання: поточне оцінювання – 2 модульні контролі, підсумковий контроль –

екзамен.


