
 

 

 

 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

ОПОДАТКУВАННЯ 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ПІДПРИЄМСТВ 
 

Кафедра Фінансів та бухгалтерського обліку 

Рівень вищої освіти Перший (бакалаврський) рівень 

Ступінь вищої освіти бакалавр 

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 071 Облік і оподаткування 

Обсяг дисципліни в кредитах ЕСTS 4/120 год 

Курс  4 

Семестр  8 

Статус дисципліни 
Вибіркова компонента професійної підготовки 

ОПП 

Мова викладання  українська 

Система поточного та підсумкового 

контролю 

Поточний контроль: відвідування занять; 

обговорення матеріалу занять; виконання 

навчальних завдань; доповіді з рефератами та їх 

обговорення; тестування; поточна модульна 

робота  

Підсумковий контроль: залік 

Мета та завдання навчальної 

дисципліни 

Мета дисципліни - є формування системи 

наукових знань і практичних умінь та навичок 

щодо специфіки оподаткування 

сільськогосподарських підприємств та інших 

суб’єктів агробізнесу. 

Предметом дисципліни є особливості 

оподаткування сільськогосподарських 

підприємств та державного регулювання сфери 

оподаткування в аграрній сфері економіки. 

Завдання дисципліни є вивчення теоретичних 

основ оподаткування сільськогосподарських 

підприємств, особовості їх механізму 

оподаткування; дослідження принципів 

державного регулювання сфери оподаткування 

підприємництва в аграрній сфері економіки; 

опанування засад пільгового оподаткування 

сільськогосподарських підприємств в Україні та 

його місце у активізації їх потенціалу; вивчення 

особливостей нарахування та сплати 

вітчизняними аграрними підприємствами 

основних податків і зборів; дослідження засад 

формування податкової системи, що 

відповідають сучасним викликам вітчизняної та 



світової аграрної економіки; набуття 

практичних навичок з розрахунків податків та 

зборів, які сплачують суб’єкти агробізнесу, 

застосування на практиці інструментів 

механізму їх оподаткування. 

Інтегральна компетентність, загальні 

компетентності, спеціальні (фахові 

компетенції) 

ІК 1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми під час професійної 

діяльності у сфері обліку, аудиту та оподаткування 

або в процесі навчання, що передбачає застосування 

теорій та методів економічної науки і 

характеризується комплексністю й невизначеністю 

умов. 

ЗК06 Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК08 Здатність спілкуватися з представниками 

інших професійних груп різного рівня (з експертами 

з інших галузей знань/видів економічної діяльності). 

ЗК10 Здатність діяти на основі етичних міркувань 

(мотивів)  

СК03 Здатність застосовувати теоретичні, 

методичні і практичні підходи щодо організації 

обліку, контролю, планування та оптимізації 

податкових розрахунків 

СК07 Здатність формулювати завдання, 

удосконалювати методики та впроваджувати 

сучасні методи фінансового та управлінського 

обліку, аналізу, аудиту і оподаткування у 

відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства 

Форми проведення занять Лекції, практичні (семінарські) заняття 

Індивідуальні заняття - 

Програмні результати навчання 

ПР2. Розуміти місце і значення облікової, 

аналітичної, контрольної, податкової та 

статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у 

вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і 

екологічної відповідальності підприємств. 

ПР3. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх 

роль і місце в господарській діяльності. 

ПР4. Формувати й аналізувати звітність 
підприємств та правильно інтерпретувати отриману 
інформацію для прийняття управлінських рішень. 
ПР5. Володіти методичним інструментарієм обліку, 
аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 
господарської діяльності підприємств. 
ПР6. Розуміти особливості практики здійснення 
оподаткування діяльності підприємств різних форм 
власності, організаційно-правових форм 
господарювання та видів економічної діяльності. 
ПР12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні 

системи і комп’ютерні технології для 
оподаткування. 
зміцнення як демократичної, соціальної, правової 
держави. 



Зміст дисципліни  Змістовий модуль 1. Теоретичні основи 

оподаткування сільськогосподарських 

підприємств, механізми їх оподаткування та 

податкова політика в аграрному секторі 

економіки  

Тема 1. Теоретичні основи оподаткування 

сільськогосподарських підприємств та його 

еволюція в незалежній Україні.  

Тема 2. Податкова політика в аграрному секторі 

економіки та механізми оподаткування 

сільськогосподарських підприємств.  

Тема 3. Податкові пільги в оподаткуванні 

сільськогосподарських підприємств.  

Змістовий модуль 2. Альтернативні системи 

оподаткування сільськогосподарських 

підприємств та особливості оподаткування 

податком на додану вартість  

Тема 4. Особливості нарахування та сплати 

податку на прибуток аграрними 

підприємствами. 

 Тема 5. Особливості нарахування та сплати 

єдиного податку сільськогосподарських 

підприємств.  

Тема 6. Особливості нарахування та сплати 

податку на додану вартість аграрними 

підприємствами.  

Змістовий модуль 3. Інші податки та збори 

сільськогосподарських підприємств та напрями 

розвитку їх оподаткування  

Тема 7. Податок за землю та інші податки на 

майно аграрних підприємств та інших суб’єктів 

агробізнесу.  

Тема 8. Особливості нарахування та сплати 

інших податків та зборів сільськогосподарських 

підприємств 

 Тема 9. Розвиток систем оподаткування 

сільськогосподарських підприємств в контексті 

глобалізаційних та євроінтеграційних процесів. 

Оцінювання результатів навчання 

Здійснюється шляхом складання суми балів, 

отриманих під час поточного та підсумкового 

контролю. Оцінювання здійснюється за 

національною шкалою (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно) та за шкалою ЄКТС, 

де: 
 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів 

за всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною 

шкалою 

для 

екзамену, 

курсового 

проекту 

(роботи), 

практики 

для заліку 



90-100 A відмінно 

зараховано 

82-89 B 
добре 

74-81 C 

64-73 D 
задовільно 

60-63 E 

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного 

складання 

не 

зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

не 

зараховано з 

обов'язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 
 

 


