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3К01. Вмiння виявляти, ставити та вирiшувати проблеми.
3К02. Здатнiсть спiлкуватися iноземною мовою.
3КО3. Навички використання iнформацiйних i комунiкацiйних технологiй.
3К04. 3датнiсть проведення дослiджень на вiдповiдному piBHi.

3К05. 3датнiсть генерувати HoBi iдеТ (креативнiсть).
3К06. 3датнiсть до пошуку, оброблення та аналiзу iнформацii з рiзних джерел.
3К07, Здатнiсть працювати в мiжнародному KoHTeKcTl,
3К08. 3датнiсть спiлкуватися з представниками iнших професiйних груп рiзного

рiвня (з експертами з iнших галузей знань/видiв економiчноТ дiяльностi).
3К09. l-{iнування та повага рiзноманiтностi та мультикульryрностi.
3К10, 3датнiсть дiяти на ocHoBi етичних MipKyBaHb (мотивiв).
ЗК1 'l . 3датнiсть оцiнювати та забезпечувати якiсть виконуваних робiт.
СК01. 3датнiсть формувати та використовувати облiкову iнформацiю для приЙняття

обlрунтованих управлiнських рiшень на Bcix рiвнях управлiння пiдприемством в цiлях
пiдвищення ефективностi, результативностi та соцiальноi вiдповiдальностi бiзнесу.

СК02. 3датнiсть органiзовувати облiковий процес та регламенryвати дiяльнiсть Його
виконавцlв у вlдпов|дностl з вимогами менеджменry пlдприемства.

СКО3. 3датнiсть застосовувати теоретичнi, методичнi i пракгичнi пiдходи щодо
органiзацiT облiку, контролю, планування та оптимiзацii податкових розрахункiв.

СК04. 3датнiсть формувати фiнансову звiтнiсть за мiжнародними стандартами,
iнтерпреryвати, оприлюднювати й використовувати вiдповiдну iнформацiю для
прийняття управлiнських рiшень.

СК07. 3датнiсть формулювати завдання, удосконалювати методики та
впроваджувати сучаснi методи фiнансового та управлiнського облiку, аналiзу, аудиry i

оподаткування у вiдповiдностi зi стратегiчними цlлями пlдприемства.
СК08. 3датнiсть виконувати адмiнiстративно-управлiнськi функцii у сферi дiяльностi

суб'ектiв господарювання, органiв державного сектору.
СК09. 3датнiсть здiйснювати дiяльнiсть з консульryвання власникlв, менеджменry

пiдприемства та iнших корисryвачiв iнформацii у сферi облiку, аналiзу, контролю,
аудиry, оподаткування.

ПР08, Обlрунтовувати вибiр оптимальноТ системи оподаткування дiяльностi
суб'екта господарювання на пiдставi дiючого податкового законодавства.

ПР,l4. Об/рунтовувати вибiр i порядок застосування управлiнських iнформацiЙних
технологiй для облiку, аналiзу, аудиry та оподаткування в системi прийняття

управлiнських рiшень з метою ix оптимiзацiТ
ПР15, 3астосовувати HayKoBi методи дослiджень у сферi облiку, аудиry, аналiзу,

контролю та оподаткування та lмплеменryвати Тх у професiйну дiяльнiсть та
господарську практику.

ПР17. Гоryвати й об/рунтовувати висновки задля консульryвання власникiв,
менеджменry суб'екта господарювання та iнших корисryвачiв iнформацiТ у сферi
облiку, аналiзу, контролю, аудиry, оподаткування.

ПР18. flотримуватися норм професiйноi та академiчноi етики, пiдтримувати
врlвноваженl Gтосунки з членами колективу (команди), споживачами, контрагентами,
контактними аудиторlями.
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SEMESTER PLAN / СЁМЕСТРОВИИ ПЛАН

Ти>t<,цень/

,Щата
Тема

Форма
дlяльностl
(заняття),
години,
фоомат

3авдання для СРС
(лiтераryра, ресурси в iHTepHeTi, презентацiя, вiдеокурси)

1

тих(день
Тема 1. 3агальнi
положення
адмiнiстрування податкiв
iзборiв.
1. Контролюючi органи
та органи стягнення.
2. Елекгронний кабiнет.
3, Лисryвання платникiв
податкlв та
контролюючих органlв.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
ссновна 1,2,3,4,5;
цодаткова 1,9, 10.

1

тих(день
Практичне

заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1 . Охарактеризуйте поняття <адмi HicTpyBa ння)).

2. Назвiть основних субектiв адмiнiстрування.
3. Хто TaKi податковi органи.
4, В чому особливiсть митних органiв.
5. Чи мае право платник податкiв лисryватися з

контролюючими органами.
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6. Що таке електронний кабiнет.
7. OcHoBHi принципи створення електронного кабiнеry.
8. Коли працюе електронний кабiнет.
9. lJ_|o таке податкова адреса платника податкiв.
10. Електронна адреса платника податкiв.

2
тищдень

4. Пiдстави та порядок
зняття з облiку у
контролюючих органах
юридичних осiб, tx
вiдокремлених пiдроздtлiв
та самозайнятих осiб
5. Вимоги до вiдкриття та
закриття paxyHKlB
платникiв податкiв у
банках.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна ,1 

, 2, 3, 4, 5;
додаткова ,1 ,2,9"t0.

2
тиждень

Практичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
'1 . Щля чого проводять облiк платникiв податкiв.
2. Чи зобов'язане пiдприемство перебувати на облiку
платникiв податкiв.
3. Хто бере на облiк платникiв податкiв.
4. Якi вiдомостi про пiдприемство мiстить облiк платникiв
податкlв.
5. За яким номером ведеться облiк платникiв податкiв.
6. Чи потрiбно брати на облiк вiдокремленi пiдроздiли
юридичних осiб.
7. Як вiдбуваеться облiк самозайнятих осiб.
8, Як можна внести змiни до облiкових даних платникiв
податкlв.
9 Пiдстави та порядок зняття з облiку у контролюючих
органах юридичних осiб.
10.Якi iснують вимоги до вiдкриття та закриття paxyHKiB
платникiв податкiв у банках.

3
тиждень

Тема 3. Податкова
звiтнiсть,
1. Податкова декларацiя
(розрахунок).
2. Складення податковоТ
декларацiТ.
3. Подання податковоТ
декларацiТ до
контролюючих органlв,
4. Внесення змiн до
податковоi звiтностi.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1, 2, 3, 4, 5;
qодаткова 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10.

Практичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
'| . Що таке податкова декларацiя.
2. Якi бувають види податкових декларацiй.
3. Чи використовують фiнансову звiтнiсть мя подачi
податковоТ звiтностi.
4. Хто несе вiдповiдальнiсть за складання податковоТ
звiтностi.
5. Назвiть обов'язковi реквiзити податковоТ декларацiТ.
6. Як подати податкову декларацiю до контролюючих
органlв.
7. Порядок внесення змiн до податковоТ звiтностi.
8. Хто мае право вносити змiни до податковоТ звiтностi.
9. В якi термiни подаOться податкова звiтнiсть.
10,Що таке базовий (звiтний) перiод.

2. Оскарження та
скасування рlщень
контролюючих органlв.
З. Строки сплати
податкового
зобов'язання.
4, Податкове
повiдомлення-рiшення i

податкова вимога.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1, 2, 3, 4, 5,
додаткова 1, 6, 7, 8.

Практичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1.Що таке податкове зобов'язання з податку.
2. Хто обчислюе суму податкових зобов'язань
пlдпри€мства.
3. Коли податковi зобов'язання пiдприемства нараховуе
контролюючий орган.
4. Що таке строк сплати податкових зобов'язань.
5. Як оскаржити рiшення контролюючих органiв.
6. Коли застосовуеться податкова вимога.
7. Яку функцiю виконуе податкове повiдомлення-рiшення.
8 Що таке адмiнiстративне оскарження рiшень
контролюючого органу.
9.Скiльки часу даоться на адмiнiстративне оскарження

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул Медична,16, Крибий Рir,50005, тел. +З8(097)214-88-69 e-maili duet.edU.ua
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рlшень контролюючого органу.
10, Чи пiдлягае адмlнlстративному оскарженню
рlшення контролюючого органу, оскаржене в судовому
порядку.

державноl влади щодо
його здiйснення.
2. Види перевiрок.
3. Умови та порядок
допуску посадових осiб
контролюючих органlв
до проведення
документальних виТзних
та фактичних перевiрок.
4. Строки проведення
виiЭних перевiрок.
5. Матерiали, якi е
пlдставами для
висновкiв пiд час
проведення перевiрок.
6. Оформлення
результатiв перевiрок.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5;
додаткова 1,9,10.

Практичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. ,Щля чого потрiбнi податковi перевiрки.
2. Якi бувають види перевiрок
3 Що таке камеральна перевiрка.
4. Що таке планова (або непланова) документальна
перевlрка
5, Що таке виiзна (або невиiзна) документальна перевiрка.
6. Що таке фактична перевiрка.
7. Якi iснують умови та порядок допуску посадових осiб
контролюючих органlв до проведення документальних
виТзних та фактичних перевiрок.
8. Чи зомбована перевiряюча особа пред'явити службове
посвlдчення.
9. Якi матерiали е пiдставою висновкiв по перевiрцi.
10.Якими документами оформляються результати
перевlрки.

I

I

l

грошових зобов'язань
або погашення
податкового борry
платника податкlв.
2. 3MicT податковоТ
застави.
3. Адмiнiстративний
арешт майна.
4. Розстрочення та
вlдстрочення грошових
зобов'язань або
податкового борry
платника податкlв,
5, Списання
безнадiйного
податкового борry.
6. Строки давностi та ii
застосування.

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5i
цодаткова '| , 9,10.

Практичне
заняття
(2 год)

тищцень
| сть

их

1. Суб'екти, якi
притягаються до
вiдповiдальностi за
вчинення податкових
правопорушень.
2. Вiдповiдальнiсть за
порушення законlв з
питань оподаткування та
lншого законодавства,
контроль за
дотриманням якого
покладено на
контролюючl органи.
3. 3агальнi умови

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5;
додаткова 1,2.

Практичне
заняття
(2 год)

Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Що таке вiдповiдальнiсть за вчинення податкових
правопорушень.
2. Кого притяryють до вiдповiдальнiсть за вчинення
податкових правопорушень.
3. Якi iснують види вiдповiдальнiсть за вчинення
податкових правопорушень.
4, |айте характеристику фiна нсовiй вiдповiдальностi.
5.,Щайте ха ра ктеристи ку адмiн iстрати вн iй вiдповiдал bHocTi.
6. !айте характеристику кримiнальнiй вiдповiдальностi.
7. Що таке шатра i пеня.
8. Яка вiдповiдальнiсть за неподання або несвоечасне
подання податковоТ звiтностi.
9. Що таке податкове повiдомлення-оiшення.

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l твхнологtй
Вул. Медична, 16, Кривий Pir, 50005, тел. +З8(097)214-88-69. e-mail: duet edu ча
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притягнення до
фiнансовоТ
вiдповiдальностi за
вчинення податкових
правопорушень.
4. Штрафнi(фiнансовi)
санкцii (штрафи).
5. Порушення правил
сплати (перерахування)
грошового зобов'язання.

'l0. Вiдповiдальнiсть за порушення правил сплати
(перерахування) грошового зобов'язання.

держав.
'l , Порядок застосування
мlжнародного договору
УкраТни про уникнення
подвiйного
оподаткування.
2. Узгодження суми
податкового борry в
мlжнародних
правовlдносинах.
З. 3аходи щодо
стягнення суми
податкового борry в
мlжнародних
правовlдносинах.
4. Нарахування пенi та
штрафних санкцiй на
суму податкового борry
в мlжнародних
пDавовlлносинах

Лекцiя
(2 год)

Опрацювання лiтераryри:
основна 1,2,3,4,5;
цодаткова 1,2, З,6, 7, 8.
Перелiк обов'язкових питань до практичного заняття:
1. Поняття мiжнародного договору УкраТни про уникнення
подвiйного оподаткування.
2. Хто такий бенефiцiар отримуваного доходу.
3. Як узгоджуеться сума податкового борry в мiжнародних
правовiдносинах,
4, Якими шляхами застосовуються правила мiжнародного
договору УкраТни.
5, Хто такий нерезидент.
6. Що е пiдставою для звiльнення (зменшення) вiд
оподаткування доходiв iз джерелом ix походження з
УкраТни.
7. Якi заходи застосовуються щодо стягнення суми
податкового борry в мiжнародних правовiдносинах.
8. Нарахування штрафних санкцiй на суму податкового
борry в мiжнародних правовiдносинах.
9. Нарахування пенi на суму податкового борry в
мiжнародних правовiдносинах.
'10, Вiдкликання податкових повiдомлень в мiжнародних
правовlдносинах.

Вивчення дисциплiни передбачае виконання двох контрольних (модчльних) l

робота виконуеться за. темами 1-4, друга - за темами 5-8_у.писiмоЬiй форЙi.'
Вивчення дисциплiни передбачае. виконання двох контрольних (модульних) робiт. Перша контрольна модульна
робота виконуеться за.темами 1-4, друга - затемами 5-8_у.писiмоЬiЙ форЙi.'Пiд час Ьиконання сryденти мають
llрuлсмuнulруваlи умlння la н_авички щодо порядку оOлiку платникiв податкiв, подачi податковоТ звiтностi,
вИ3наченНя СУМ податкових 3оOов'язань платниками податкiв, Тх сплати, проходження податкових перевiрок,
вlдповlдальностl та консульryвання з податкових питань.
вивчення дисциплiни -пеоёдбачае виконання iндивilдисциплiни 

-перёдбачае виkонання. iндивiдуальних завдань.. Кожен сryдент гоryе реферат на
емну тематику по адмlн|струванню податкlв l 30oplB.емну тематику по адмiнiстilуваirню податкiв'i'зборiв. 

-

ня поактичних занять, завдання для практичних занять, самостiйноl та iндивiдуальнот
MooDLE.

'l. ПодатковиЙ кодекс УкраТни вiд 02 грудня 2010 року N9 2755-Vl зi змiнами та доповненнями.
2. 3акон Украiни <Про бухгалтерськиЙ облiк i фiнансову звiтнiсть в YKpaTHi> Nc996-XlV вiд 16.07.1999 р,;
3. Наказ МФУ кПро затвердження Нацiонального положення (стандарry) бухгалтерського облiку 1 <<3агальнi

вимоги до фiнансовоi звiтностi> Nэ 73 вiд 07.02.2013 р,;
дЕржАвний увlвЕрситЕт Економlки t тЕхнологlй
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Дисциплiни, якi о необхiдними передумовами для вивчення зазначеного курсу:
Система оподаткування пiдприемства; нормативно-правове забезпечення облiку; документування господарських
операцiй; бухгалтерський облlк

ЛекцiТ
Пракгичнi (лабораторнi)
Самостiйна робота сryдента (СРС)
l ндивiдуально-консул ьтативна робота (l КР)
Курсова робота
Разом годин

дЕр><АвниЙ
унlвЕрситЕт
Економlки
iтЕхнологlЙ

STATE UNIVERSITY ОF ECONOMlCS AND TECHNOLOGY
дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнолог!Й

SYLlлвUs / роБочА п рогрАмА нАвчм ьноТ дисци пл lH и

16
16
88
24

120

5
50
100

дЕржАвний унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологlй
Вул. Медична,16, Кривий Рiг,50005, тел. +38(097)214-88-69. e-maili dUet.edu.ua



ДЕРЖАВНИЙ
унlвЕрситЕт
Економlки
iтЕхнологlй

STATE UN|VERSITY ОF ECONOMICS ANDTECHNOLOGY
дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнолопЙ

syLlлвUS / роьочд прогрАмА нАвчмьноТ дисциплlни

шкала балiв Оцiнка за 4-бальноюшкалою Шкала ECTS
90 _ 100 Вiдмiнно А
80_89

Добре
в

70-79 с
66-69

3адовiльно D
60-65 Е

2,1 _ 59
незадовiльно з можливiсгю повторного складання екзамену

(залiкч) Fх

0-20
незадовiльно з моl<ливiстю вивчення дисциплiни за

iндивiдуальним rрафiком у формi додатковоТ iндивiдуально-
консультативноi роботи.

F

,Щля формувань компетентностей застосовуються TaKi методи навчання:
вербальнi/словеснi (лекцiя, пояснення, розповiдь, бесiда);
н аочн i (спостереження, iлюстрацiя, демонстрацiя) ;

пракmuчнi (рiзнi види практичних завдань, вирiшення кейсiв, виконання графiчних робiт, проведення
експерименry, практики);
пояснювально-iлюсmраmчвнчЙ, якиЙ передбачае пред'явлення готовоi iнформацiТ викладачем та iT засвоення
сryдентами;
меmо0 проблемноео вuклаdуi
0ослiOнuцькчй.

М. TOOLS, EQU|PMENT AND SOFTWARE / lНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
мультимедiйний клас з ПК, цифровий проектор
Zoom - хмарна платформа для вiдео i аудiо конференцiй та вебiнарiв
ZELlS - система при3начена для тесryвання знань сryдентiв в двох режимах; автоматизований контроль знань та
тесryвання по бланкам.



ДЕРЖАВНИЙ
унlвЕрситЕт
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iтЕхнологlй

Укладач
3АТВЕРДlЖЕНО:
Кафедрою облiку i оподаткування
Протокол Nэ 2 вiд 19.09.2022 року
В,о. эавiдувача кафедри

Науково-методичною радою,Щержавного унiверситеry
економiки iтехнологiй
Протокол Nэ 'l вiд 20.09.2022 року
Голова науково-методич ноТ ради

Руслан ДУТЧАК

Олена РУДЕНКО

валентин орлов

STATE UNlvERslTY оF EcoNoMlcs AND TEсHNotoGY
дЕржАвниЙ унlвЕрситЕт Економlки l тЕхнологtЙ

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧМЬНОТДИСЦИПЛlНИ

flержавниЙ унiверситет економiки i технологiй очiкуе вiд сryдентiв розумiння та пiдтримання високих стандартiв
академiчноi чесностi. Приклади академiчноТ не доброчесностi включають TaKi: плагiат, зловживання iнформацiею
iз застарiлих джерел мережi, Очiкуеться, що вся робота, виконана вiдповiдно до вимог курсу, е власною роботою
сryдента, Пiд час пiдготовки роботи, яка вiдповiдае вимогам курсу, сryденти повиннi вiдрiзняти власнi iдеi вiд
iнформацiТ, отриманоТ з iнших джерел. Без попереднього письмового схвалення викладачем, сryденти можугь не
подавати один i той же звiт двiчi.
Положення про академiчну доброчеснiсть у .Щержавному унiверситетi економiки i технологiй затверджено Вченою
радою 25.11.2021 р., Протокол Nq 5 та введено в дiю Наказом вiд 25.11,2021 р. Nc 169:
https://www. d uet. edu. ualuploads/normba se/243lpol_AD. pdf .
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