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Тренінг-курс «Оподаткування малого та середнього 
бізнесу» 

Рівень BO Другий (магістерський) 

Назва спеціальності/освітньо-
професійної програми 

Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси і кредит 

Форма навчання Денна, заочна 

Курс, семестр, протяжність  2 курс, 3 семестр, один семестр 

Семестровий контроль залік 

Обсяг годин (всього: з них 
лекції/практичні) 

 4 кредити 
Денна: 120: 10 / 30 
Заочна: 120: 4 / 10 

Мова викладання українська 

Кафедра, яка забезпечує викладання Кафедра фінансів 

Автор дисципліни доц. Н.В.Проць 

Короткий опис 

Вимоги до початку вивчення Базовими є знання з економіки 

Що буде вивчатися Сукупність принципів, методів, правил, прийомів 

методики і організації управління системою 

оподаткування суб’єктів малого та середнього бізнесу 
відповідно до Податкового кодексу України. 

Зміст курсу: Нормативно-правова база оподаткування 
суб’єктів підприємницької діяльності в Україні.  

Особливості функціонування суб’єктів малого та 

середнього  бізнесу в Україні.  Системи оподаткування 
суб’єктів суб’єктів малого та середнього  бізнесу в 

Україні:  податком на доходи фізичних осіб;  податком 

на прибуток;  податком на додану. Оподаткування 

діяльності суб’єктів на спрощеній системі. Основні 
підходи до  розрахунку податкового навантаженням 

суб’єктів малого та середнього  бізнесу в Україні. 

Особливості електронної податкової системи. 
Необхідність формування податкової безпеки суб’єкта 

господарювання. Реформування державної податкової 

служби через призму доброчесності податківців та 
платників податків.  

Чому це цікаво/треба вивчати Вивчення дисципліни забезпечить формування системи 

знань з теорії та практики адміністрування податків 
відповідно до вимог ПКУ; вивчення студентами 



правових основ та здобуття практичних навичок щодо 
складання і подання податкової звітності суб’єктами 

малого та середнього бізнесу, порядку обчислення, 

методик і алгоритмів розрахунків для нарахування та 
сплати податків та зборів в Україні; вміння 

контролювати та використовувати податкову 

інформацію в управлінні підприємницькою діяльністю, 
оцінювати вплив податкового навантаження на 

формування фінансово-економічних показників і 
майнового стану платника податків. 

Чому можна навчитися (результати 
навчання) 

За результатами вивчення курсу студент буде знати 

сучасні моделі оподаткування суб’єктів малого та 

середнього бізнесу, які є основою для дослідницької 
роботи та подальшої практичної професійної. 

Як можна користуватися набутими 

знаннями і уміннями 
(компетентності)  

 

Вивчення курсу дає можливість майбутнім 

фахівцям приймати обґрунтовані рішення  та 

адаптувати систему оподаткування та управління 

суб’єкта діяльності до мінливого ринкового 

середовища. 

Студенти набудуть наступні компетентності: 

1. Здатність використовувати методичні підходи  до 

визначення податкового навантаження .  

2. Здатність ухвалювати управлінські рішення для 

раціонального податкового планування.  

3. Здатність застосовувати результати податкового 

контролю для ефективного управління діяльністю 

суб’єктів малого та середнього бізнесу.  

Інформаційне забезпечення Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755,  із 
змінами.  

Десятнюк О. М. Домінанти мінімізації податкових втрат 

: монограф. / О. М. Десятнюк, М. М. Фільо. Тернопіль : 
ТНЕУ, 2015. 262 с 

Аністратенко Ю.І. Правове регулювання оподаткування 

малого та середнього бізнесу в Україні/ http://www. 
nusta. edu. ua/wp-content/uploads/2017/06. pdf 

Новітня парадигма преференційного оподаткування : 

монографія / А. І. Крисоватий, Г. В. Василевська. К.: 
Центр учбової літератури, 2013. 260 с. 

1. Електронні ресурси: 

2.  http://sts.gov.ua/ebpz/ 
http://sts.gov.ua/pk/# 

Web-посилання на (опис 
дисципліни) силабус навчальної 

дисципліни на веб-сайті факультету 
(інституту) 

 

 

Здійснити вибір - «ПС-Журнал успішності-Web» 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=13838289736066106577&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=13838289736066106577&btnI=1&hl=uk
http://sts.gov.ua/ebpz/
http://sts.gov.ua/pk/
http://194.44.187.20/cgi-bin/classman.cgi

