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1. Опис навчальної дисципліни 

 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний 

рівень 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 3 

Галузь знань 

07 – “Управління та 

адміністрування” 
(шифр, назва)) 

Вибіркова 

 

Модулів – 2 Спеціальність 

071 “Облік і 

оподаткування” 
(шифр, назва) 

 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
2-й - 

Семестр 

Загальна кількість годин - 

90 

4-й - 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 2,625 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: бакалавр 

 

32 год. - 

Практичні, семінарські 

16 год. - 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

42  год. - 

ІНДЗ:  

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Дисципліна «Оподаткування суб’єктів господарювання» є вибірковою дисципліною 

циклу професійної й практичної підготовки та невід’ємною складовою для здобуття 

компетентностей зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», яка викладається в  4-му 

семестрі в обсязі 3-х кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Метою навчальної дисципліни «Оподаткування суб’єктів господарювання» є ґрунтовне 

засвоєння студентами теоретичних та практичних аспектів оподаткування суб’єктів 

господарювання в Україні, застосування набутих знань для формування обліково-аналітичної 

інформації у процесі прийняття рішень щодо оптимізації податкових платежів. 

 

Міждисциплінарні зв’язки:  для вивчення курсу студенти потребують базових знань з 

таких дисциплін як мікроекономіка, макроекономіка, економіка України, економіка 

підприємств, бухгалтерський облік, достатніх для сприйняття категоріального апарату, 

розуміння механізму оподаткування та відображення операцій в обліку. 

 

Після завершення цього курсу студент буде :  

Знати : 

− теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання: трактування основних 

категорій, еволюцію теорій оподаткування та етапи розвитку системи оподаткування; 

економічну сутність, ознаки та функції податків, їхню класифікацію; 

− сутність і зміст податкової системи, її принципи, склад загальнодержавних і місцевих 

податків та зборів, тенденції розвитку податкової системиУкраїни; 

− норми та принципи податкового законодавства України; 

− техніку та методику розрахунків податків, зборів та інших обов’язкових платежів, що 

сплачуються підприємствами різних організаційно-правових форм і фізичними особами. 

Вміти : 

− роз’яснювати окремі положення податкового законодавства та орієнтуватися в 

останніх змінах норм податкового законодавства; 

– застосовувати отримані знання для самостійного нарахування податків і обов’язкових 

платежів, виявляти проблеми, які виникають при нарахуванні та справлянні податків і зборів; 

– вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції щодо вдосконалення податкового 

законодавства; 

– застосовувати набуті знання під час прийняття управлінських рішень, вирішення 

актуальних питань оптимізації оподаткування суб’єктів господарювання. 

 

Вивчення цієї дисципліни передбачає паралельно із лекціями проведення індивідуально-

консультативної роботи і модульних контрольних робіт, виконання студентами практичних 

завдань та самостійне опрацювання студентами навчального матеріалу. 

Дисципліна спрямована на формування у студентів облікових, організаційних, 

контрольних та аналітичних класів професійних знань. 
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

Змістовий модуль 1. 

 

Тема 1. Суб’єкти господарювання в системі оподаткування 

Характеристика суб’єктів господарювання, умови їх утворення та припинення 

діяльності. Нормативно-правове забезпечення функціонування суб’єктів господарювання. 

Поняття суб’єктів господарювання. Види суб’єктів господарювання. Групування підприємств 

за КВЕД. Класифікація суб’єктів господарювання для складання і подання фінансової 

звітності. Фізичні особи-підприємці. Неприбуткові установи та організації. 

 

Тема 2. Теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання 

Передумови виникнення та розвитку податків. Економічна сутність податків та їх 

класифікація. Основні ознаки, функції та принципи податків. Еволюція теорії оподаткування 

у світі та в Україні. Економічні теорії оподаткування у світі. Еволюція оподаткування в 

Україні. Коротка характеристика основних податків в Україні в історичному ракурсі. Сучасна 

система оподаткування в Україні. Склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. 

Податок, збір, плата, внесок як елементи податкової системи. Механізм оподаткування 

суб’єктів господарювання. 

 

Тема 3. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість суб’єктами 

господарювання 

Економічна сутність податку на додану вартість, його роль у податковій системі України. 

Платники податку на додану вартість та основні вимоги щодо їх реєстрації платниками ПДВ. 

Об’єкт оподаткування податком на додану вартість. Ставки податку та механізм визначення 

бази оподаткування податком на додану вартість. Податкові зобов’язання та податковий 

кредит. Особливості оподаткування податком на додану вартість в окремих випадках. 

Звільнення від податку на додану вартість. Електронне адміністрування податку на додану 

вартість. 

 

Тема 4. Порядок нарахування та сплати акцизного податку суб’єктами 

господарювання 

Економічна сутність акцизного податку та види підакцизних товарів. Платники 

акцизного податку та основні вимоги щодо їх реєстрації платниками акцизного податку. 

Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування акцизного податку. Звільнення 

від сплати акцизного податку. Особливості оподаткування акцизним податком алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів. Особливості оподаткування реалізації пального акцизним 

податком. 

 

Тема 5. Оподаткування експортно-імпорних операцій суб’єктів господарювання 

Зміст та види мита. Платники та об’єкт оподаткування митом. Ставки, пільги та порядок 

сплати мита до бюджету. Особливості оподаткування експорних операцій суб’єктів 

господарювання. Порядок бюджетного відшкодування ПДВ. Особливості оподаткування 

імпортних операцій суб’єктів господарювання. 
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Змістовий модуль 2. 
 

Тема 6. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток суб’єктами 

господарювання 

Економічна сутність податку на прибуток. Платники та об’єкт оподаткування податку на 

прибуток підприємств. Доходи звітного періоду: їх склад та порядок визнання. Витрати 

звітного періоду: їх склад та порядок визнання. Основні засоби: класифікація, порядок та 

методи нарахування амортизації. Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування 

податком на прибуток. Звільнення від сплати податку на прибуток. Порядок обчислення 

податку та строки сплати. Особливості оподаткування податком на прибуток окремих видів 

діяльності та операцій. 
 

Тема 7. Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів 

Економічна сутність та склад податку на майно. Сутність та мета введення податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порядок нарахування та сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

Платники, об’єкт і база оподаткування плати за землю. Особливості встановлення ставок 

плати за землю для різних платників та видів діяльності. Пільги щодо плати за землю для 

юридичних та фізичних осіб. Земельні ділянки, які не підлягають оподаткуванню. Порядок 

нарахування та сплати податку за землю.  

Порядок нарахування та сплати транспортного податку.  

Порядок нарахування та сплати туристичного збору та збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 
 

Тема 8. Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання 

Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. 

Порядок обчислення та сплати єдиного податку платниками першої-третьої груп. Передумови 

становлення й тенденції розвитку спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників. Особливості спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників та їх вплив на розвиток підприємницької діяльності. Порядок обчислення 

та сплати єдиного податку платниками четвертої групи. Особливості нарахування та сплати 

ПДВ сільськогосподарськими товаровиробниками.  
 

Тема 9. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб  

Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб. Платники та об’єкт 

оподаткування податку на доходи фізичних осіб. Ставки податку та механізм визначення бази 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Податкова знижка з податку на доходи 

фізичних осіб та умови її отримання. Соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб. 

Порядок нарахування та сплати податку. Особи, відповідальні за утримання та сплату податку 

на доходи фізичних осіб. Особливості оподаткування податком на доходи фізичних осіб 

окремих видів доходів. Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – 

підприємцем від провадження господарської діяльності при застосуванні загальної системи 

оподаткування. Особливості оподаткування доходів, отриманих фізичною особою від 

здійснення незалежної професійної діяльності. 
 

Тема 10. Єдиний соціальний внесок в механізмі оподаткування суб’єктів 

господарювання  

Економічна сутність єдиного соціального внеску. Платники та об’єкт оподаткування 

податку. Механізм визначення бази оподаткування та ставки єдиного соціального внеску. 
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Особливості оподаткування збором на обов’язкове державне пенсійне страхування окремих 

видів господарських операцій. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин для однієї групи студентів 

Денна форма Заочна форма 

Усього  у тому числі Усього  у тому числі 

л п ла

б 

інд ср л п ла

б 

ін

д 

ср 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1.    

Тема 1. Суб’єкти 

господарювання в системі 

оподаткування 

7 2 1 - - 4       

Тема 2. Теоретичні основи 

оподаткування суб’єктів 

господарювання 

7 2 1 - - 4       

Тема 3. Порядок нарахування та 

сплати ПДВ суб’єктами 

господарювання 

14 6 2 - - 6       

Тема 4. Порядок нарахування та 

сплати акцизного податку 

суб’єктами господарювання 

8 2 2 - - 4       

Тема 5. Оподаткування 

експортно-імпорних операцій 

суб’єктів господарювання 

10 4 2 - - 4       

Усього годин за модуль 1  46 16 8 - - 22       

Модуль 2.     

Тема 6. Порядок нарахування та 

сплати податку на прибуток 

суб’єктами господарювання 

10 4 2 - - 4       

Тема 7. Порядок нарахування та 

сплати місцевих податків і 

зборів 

7 2 1 - - 4       

Тема 8. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів 

господарювання 

9 4 1 -  4       

Тема 9. Порядок оподаткування 

податком на доходи фізичних 

осіб  

10 4 2 - - 4       

Тема 10. Єдиний соціальний 

внесок в механізмі 

оподаткування суб’єктів 

господарювання  

8 2 2 - - 4       

Усього годин за модуль 2 44 16 8 - - 20       

Сумарно годин 90 32 16 - - 42       
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Тематика лекційних занять 

 
Тема 1. Лекція 1. Суб’єкти господарювання в системі оподаткування  (2 год.) 

1. Характеристика суб’єктів господарювання, умови їх утворення 

та припинення діяльності.  

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання. 

3. Класифікація суб’єктів господарювання. Групування підприємств за КВЕД. 

4.  Неприбуткові установи та організації. 

 

Тема 2. Лекція 2. Теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання (2 

год.) 

1. Податки: економічна сутність та характерні ознаки.  

2. Принципи та функції податків. 

3. Сутність і зміст податкової системи, її принципи.  

4. Класифікація податків. Склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. 

5. Механізм оподаткування суб’єктів господарювання. 

 

Тема 3. Лекція 3-5. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість 

суб’єктами господарювання (6 год.) 

1. Економічна сутність податку на додану вартість, його роль у податковій системі 

України. 

2. Платники податку на додану вартість та основні вимоги щодо їх реєстрації. 

3. Об’єкт оподаткування, ставки податку та механізм визначення бази оподаткування 

податком на додану вартість.  

4. Особливості оподаткування податком на додану вартість в окремих випадках.  

5. Електронне адміністрування податку на додану вартість. 

 

Тема 4. Лекція 6. Порядок нарахування та сплати акцизного податку суб’єктами 

господарювання (2 год.) 

1. Економічна сутність акцизного податку та види підакцизних товарів. 

2. Платники акцизного податку та основні вимоги щодо їх реєстрації платниками 

акцизного податку  

3. Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування акцизного податку.  

4. Особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів.  

5. Особливості оподаткування реалізації пального акцизним податком. 

 

Тема 5. Лекція 7-8. Оподаткування експортно-імпорних операцій суб’єктів 

господарювання (4 год.) 

1. Особливості оподаткування експорних операцій суб’єктів господарювання 

2. Порядок бюджетного відшкодування ПДВ. 

3. Особливості оподаткування імпортних операцій суб’єктів господарювання. 

 

Тема 6. Лекція 9-10. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток 

суб’єктами господарювання (4 год.) 

1. Економічна сутність податку на прибуток.  

2. Платники та об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств. 

3. Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування податком на прибуток. 

Звільнення від сплати податку на прибуток. 

 

Тема 7. Лекція 11. Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів (2 

год.) 

1. Економічна сутність та склад податку на майно.  
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2. Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

3. Порядок нарахування та сплати податку за землю.  

4. Порядок нарахування та сплати транспортного податку.  

5. Порядок нарахування та сплати туристичного збору та збору за місця для паркування 

транспортних засобів.  
 

Тема 8. Лекція 12-13. Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання 

(4 год.) 

1. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.  

2. Порядок обчислення та сплати єдиного податку платниками першої-третьої груп. 

3. Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 
 

Тема 9. Лекція 14 - 15. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (4 

год.)  

1. Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб.  

2. Платники та об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб. 

3. Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб. Податкова знижка та соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб. 

4. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету 
 

Тема 10. Лекція 16. Єдиний соціальний внесок в механізмі оподаткування суб’єктів 

господарювання (2 год.) 

1. Економічна сутність єдиного соціального внеску.  

2. Механізм визначення бази оподаткування та ставки єдиного соціального внеску.  

3. Особливості оподаткування збором на обов’язкове державне пенсійне страхування 

окремих видів господарських операцій. 
 

5. Теми практичних  занять 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль № 1    

1 Тема 1. Суб’єкти господарювання в системі оподаткування 

Тема 2. Теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання 

2 

2 Тема 3. Порядок нарахування та сплати ПДВ суб’єктами господарювання 2 

3 Тема 4. Порядок нарахування та сплати акцизного податку суб’єктами 

господарювання 

2 

4 Тема 5. Оподаткування експортно-імпорних операцій суб’єктів 

господарювання 

2 

 Разом 8 

 Модуль № 2  

5 Тема 6. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток суб’єктами 

господарювання 

2 

6 Тема 7. Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів 

Тема 8. Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання 

2 

7 Тема 9. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб  2 

8 Тема 10. Єдиний соціальний внесок в механізмі оподаткування суб’єктів 

господарювання  

2 

 Разом 8 

Усього для однієї групи  16 
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Тематика практичних занять 

 

Тема 1-2. Суб’єкти господарювання в системі оподаткування. Теоретичні основи 

оподаткування суб’єктів господарювання (2 год). 

1. Характеристика суб’єктів господарювання, умови їх утворення 

та припинення діяльності.  

2. Нормативно-правове забезпечення діяльності суб’єктів господарювання. 

3. Класифікація суб’єктів господарювання. Неприбуткові установи та організації. 

4. Податки: економічна сутність та характерні ознаки.  

5. Принципи та функції податків. 

6. Еволюція теорії оподаткування у світі та в Україні. 

7. Сутність і зміст податкової системи, її принципи.  

8. Класифікація податків. Склад загальнодержавних і місцевих податків та зборів. 

9. Механізм оподаткування суб’єктів господарювання. 
 

Тема 3. Порядок нарахування та сплати податку на додану вартість 

суб’єктами господарювання (2 год.) 

1. Економічна сутність податку на додану вартість, його роль у податковій системі 

України. 

2. Платники податку на додану вартість та основні вимоги щодо їх реєстрації. 

3. Об’єкт оподаткування, ставки податку та механізм визначення бази оподаткування 

податком на додану вартість.  

4. Електронне адміністрування податку на додану вартість. 
 

Тема 4. Порядок нарахування та сплати акцизного податку суб’єктами господарювання 

(2 год.) 

1. Економічна сутність акцизного податку та види підакцизних товарів. 

2. Платники акцизного податку та основні вимоги щодо їх реєстрації платниками 

акцизного податку  

3. Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування акцизного податку.  

4. Особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв і тютюнових 

виробів.  

5. Особливості оподаткування реалізації пального акцизним податком. 
 

Тема 5. Оподаткування експортно-імпорних операцій суб’єктів господарювання (2 год.) 

1. Особливості оподаткування експорних операцій суб’єктів господарювання 

2. Порядок бюджетного відшкодування ПДВ. 

3. Особливості оподаткування імпортних операцій суб’єктів господарювання. 
 

Тема 6. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток суб’єктами 

господарювання (2 год.) 

3. Економічна сутність податку на прибуток.  

4. Платники та об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємств. 

3. Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування податком на прибуток. 

Звільнення від сплати податку на прибуток. 
 

Тема 7-8. Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів. Спрощена система 

оподаткування суб’єктів господарювання (2 год.) 

1. Економічна сутність та склад податку на майно.  

2. Порядок нарахування та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки. 

3. Порядок нарахування та сплати податку за землю.  

4. Порядок нарахування та сплати транспортного податку.  

5. Порядок нарахування та сплати туристичного збору та збору за місця для паркування 

транспортних засобів.  
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6. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності.  

7. Порядок обчислення та сплати єдиного податку платниками першої-третьої груп. 

8. Спрощена система оподаткування сільськогосподарських товаровиробників. 
 

Тема 9. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб (2 год.)  

1. Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб.  

2. Платники та об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб. 

3. Ставки податку та механізм визначення бази оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб.  

4. Порядок застосування податкова знижка та соціальної пільга з податку на доходи 

фізичних осіб. 

5. Порядок сплати податку на доходи фізичних осіб до бюджету 
 

Тема 10. Єдиний соціальний внесок в механізмі оподаткування суб’єктів 

господарювання (2 год.) 

1. Економічна сутність єдиного соціального внеску.  

2. Механізм визначення бази оподаткування та ставки єдиного соціального внеску.  

3. Особливості оподаткування збором на обов’язкове державне пенсійне страхування 

окремих видів господарських операцій. 

 

6. Самостійна  робота 
 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

 Модуль № 1    

1 Тема 1. Суб’єкти господарювання в системі оподаткування 4 

2 Тема 2. Теоретичні основи оподаткування суб’єктів господарювання 4 

3 Тема 3. Порядок нарахування та сплати ПДВ суб’єктами господарювання 6 

4 Тема 4. Порядок нарахування та сплати акцизного податку суб’єктами 

господарювання 

4 

5 Тема 5. Оподаткування експортно-імпорних операцій суб’єктів 

господарювання 

4 

 Разом 22 

 Модуль № 2  

6 Тема 6. Порядок нарахування та сплати податку на прибуток суб’єктами 

господарювання 

4 

7 Тема 7. Порядок нарахування та сплати місцевих податків і зборів 4 

8 Тема 8. Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання 4 

9 Тема 9. Порядок оподаткування податком на доходи фізичних осіб  4 

10 Тема 10. Єдиний соціальний внесок в механізмі оподаткування суб’єктів 

господарювання  

4 

 Разом 20 

Усього для однієї групи  42 

 

Самостійна  робота  студента  є  основним  засобом  оволодіння  матеріалом 

дисципліни,   придбання   необхідних   умінь   і   навичок   у   час,   вільний   від обов’язкових 

занять.   Під   час   такої   роботи   використовується   навчальна, спеціальна література, а також 

тексти лекцій. Самостійна робота  студентів передбачає наявність таких видів роботи: 

− підготовка до практичних і семінарських аудиторних занять; 

− підготовка доповідей та презентацій до них; 
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− виконання домашніх практичних завдань протягом семестру; 

− самостійне опрацювання навчальної дисципліни згідно з навчально-тематичним планом; 

− підготовка до усіх видів контролю, в тому числі до поточних контрольних тестових 

робіт, модульних контрольних робіт з дисципліни. 

План самостійної роботи студента ґрунтується на загальному обсягу годин, що 

відводиться на самостійну роботу з дисципліни, видів самостійної роботи, що плануються для 

виконання студентом, загального тижневого бюджету часу студента, фізіологічно 

обґрунтованих норм навчального навантаження. 

 

7. Методи навчання 
 

Процес викладання взаємопов’язується з  розвитком атенційного компоненту мислення 

у студентів. Тому використовуються такі методи навчання: 

- за джерелом передавання та сприйняттям студентами навчальної інформації: 

словесні, наочні, практичні методи; 

- за логікою передавання та сприйняттям студентами навчальної інформації: 

індуктивні та дедуктивні методи; 

- за стимулюванням навчально-пізнавальної діяльності: методи стимулювання 

пізнавальних потреб та інтересів, методи стимулювання обов’язку та відповідальності. 

В результаті відбувається навчання в експліцитному та імпліцитному контекстах, що 

дає змогу розвивати конвергентні здібності студентів. 
 

8. Методи контролю 

 З метою перевірки якості підготовки, знань, умінь студента з дисципліни 

використовуються такі засоби оцінювання:  

- для поточного контролю - усне опитування,  проведення тестування, розв’язок задач, 

розгляд облікових ситуацій; 

- для проміжного контролю – проведення модульних завдань, що включають тестування, 

задачі; 

- для підсумкового контролю – проведення заліку (тестові завдання, задачі). 

Поточний контроль здійснюється під час семестру для перевірки рівня 

підготовленості студентів за окремими темами та виконання індивідуальних завдань. 

Передбачається використання усного та письмового контролю. Усний контроль дозволяє 

виявити рівень виконання домашніх самостійних завдань, виокремити ключові ази і з’ясувати 

проблеми у розумінні теми. Письмовий контроль здійснюється шляхом тестування знань 

студентів на кожному практичному занятті, за окремо заданими викладачем для домашнього 

самостійного опрацювання, запитаннями і задачами та для перевірки рівня опрацювання 

нормативно-правового забезпечення теми; 

Проміжний контроль здійснюється шляхом проведення на лекції двох модульних 

комплексних контрольних робіт за змістовими модулями дисципліни, в усіх групах одночасно. 

Підсумковий контроль передбачає оцінювання результатів навчання на певному 

освітньо-кваліфікаційному рівні або на окремих його завершальних етапах. Підсумковий 

контроль полягає в оформленні заліку за результатами поточного і проміжного контролю. 

Якщо студент за результатами поточного і проміжного контролю отримав менше ніж 51 бал, 

або прагне покращити свій результат, то викладачем надається можливість підвищити свій 

підсумковий бал шляхом проходженя тестів. Кожному студентові доводиться індивідуальний 

варіант тестових завдань і задач. Відповіді за завданнями і задачами проставляються в 

окремому бланку відповідей. 
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9. Розподіл балів, що присвоюється студентам 

Поточна успішність студентів за семестр 

Сума 
Поточний контроль знань на практичних заняттях і самостійної роботи Модулі 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 
М 1 М 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 

5 6 5 6 6 5 6 6 10 5 20 20 

60 40 100 

*Примітки:  Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів; М1, М2 – модулі. 

Оцінювання знань студента здійснюється за 100-бальною шкалою: 

➢ максимальна кількість балів при оцінюванні знань студентів з дисципліни, становить за 

поточну успішність 100 балів. Шкала оцінювання представлена у таблиці.  

    Таблиця 

Шкала оцінювання: Університету, національна та ECTS 

Оцінка в 

балах 

Оцінка  

ECTS 

 

Визначення 
За національною шкалою 

Екзаменаційна оцінка,  

90 – 100 А Відмінно Відмінно 

81-89 В Дуже добре  
Добре 

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  
Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

10. Методичне забезпечення 
 

Методичне забезпечення дисципліни складається з: 

- конспекту лекцій на паперовому та електронному носіях; 

- практикуму на паперовому та електронному носіях; 

- методичних рекомендацій та завдань для виконання самостійної роботи на паперовому 

та електронному носіях;  

- друкованого роздаткового матеріалу. 
 

11. Рекомендована література 

 

Основна література: 

1. Податковий кодекс України від 2.12.2010 № 2755-VI / Верховна Рада України. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 № 4495-VI / Верховна Рада України. URL: 

http://sfs.gov.ua/mk/ 

3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV / Верховна Рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text 

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 

16.07.1999 №996-XIV / Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=996-14 

5. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку.  

6. Варналій З.С., Романюк М.В.. Податкова система: підручник. К.: Знання України, 2019. 

567 с. 

7. Суб’єкти господарювання: оподаткування, контроль та аудит: навчальний посібник / 

Г.М. Давидов, І.К. Дрозд, В.М. Іванков, О.Л. Макеєва, О.А. Магопець, Г.Б. Назарова, В.В. 

Шалімов, Н.С. Шалімова / за редакцією Г.М. Давидова.  К.: «ТОВ Видавництво «Сова», 2016. 

590 с.  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/mk/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15#Text
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=996-14
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8. Хомутенко В. П., Луценко І.С., Хомутенко А. В., Волкова О. Г. Оподаткування суб’єктів 

господарювання: навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Хомутенко.  Одеса: «ВМВ», 2014. 418 с.  

9. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська 

М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик.  Харків: Видавництво «Діса плюс», 

2019. 402 с. URL: https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Podatkova-systema-

navchal-nyy-posibnyk.pdf 

10. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. / М. І. Бондар, Л. Г. 

Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко.  2-ге вид., переробл. 

і допов. К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 2014. 585 с. URL: 

https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=459&num=5 

11. Максімова В. Ф., Артюх О. В. М  Облік у системі оподаткування: Навч. посібник. Одеса: 

ОНЕУ, 2013. 267 с. 

 

Додаткова література: 

1. Куцик О.П., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні : навчальний посібник. 

Львів: Видавництво Львівського торгово-економічного університету, 2017. 508 с 

2. Податкова система: Навчальний посібник / за заг. ред. В.Л. Андрущенка. К.: «Центр 

учбової літератури», 2015.  416 с.  

3. Амбрик Л.П. Вітчизняний та зарубіжний досвід функціонування спрощених систем 

оподаткування. URL: http://www.investplan.com.ua/pdf/15_2015/8.pdf 

4. Зубрицький А.І. Окремі аргументи стосовно доцільності реформування системи 

екологічних податків. Збірник наукових праць за результатами науково-практичних заходів 

«Екологічне оподаткування»; НДІ фінансового права. К.: Алерта, 2013.  С. 35–38.  

5. Козьменко С. М., Волковець Т.В. Особливості екологічного оподаткування в 

зарубіжних країнах. Вісник Сумського державного університету. 2012.  № 1. С. 11–18. 

6. Шевченко І.В. Екологічне оподаткування: зарубіжний досвід і Україна Стратегічні 

пріоритети.  2014. № 2 (31). С. 55-60. 

7. Шевчук С.В. Методологічні підходи до оподаткування нерухомості: західна традиція. 

Збірник наукових праць Національного університету держаної податкової служби України. 

2014.  № 2.  С. 205- 217. 

8. Цогла О.О., Хом`як Р.Л. Вітчизняна та міжнародна практика запровадження єдиного 

соціального внеску. URL:  

http://www.nbuv.gov.ua/old_jrn/natural/Vnulp/Menegment/2012_722/52.pd.f 

 

Періодичні видання: “Податки і бухгалтерський облік”, “Все про бухгалтерський 

облік”, “Бухгалтерський облік та аудит”, “Галицькі контракти”, “Баланс”, “Дебет-Кредит”, 

“Інтерактивна бухгалтерія” та ін. 

  

 

 

Доцент кафедри обліку і аудиту, к.е.н.      Тенюх З.І. 
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