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A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ  

Мета курсу – сформувати необхідні знання з основ оподаткування бізнесу в Україні, набуття розуміння того, 
хто є платниками податків, як обрати оптимальну систему оподаткування, хто здійснює контроль за 
дотриманням податкового законодавства, які діють штрафні санкції та яка відповідальність бізнесу за 
порушення податкового законодавства,. 
Завдання курсу – набуття розуміння щодо загальної і спрощеної систем оподаткування, їх переваги, 
оволодіння технікою обчислення податків, порядком подання податкової звітності та сплати податків. 
 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

 
Модуль 1 

Тема 1. Загальні положення оподаткування.  
Поняття загальної і спрощенної систем оподаткування 
Нормативне регулювання національного оподаткування та контролюючі органи. Облік платників податків. 
Поняття і класифікація податків і зборів. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки податків. Види 
штрафних санкцій за порушення податкового законодавства, порядок їх нарахування та відображення в 
обліку. Податкова декларація (суть, елементи, строки подання). Податкові періоди. Електронне 
адміністрування. 
 
Тема 2. Оподаткування прибутку підприємства 
Платники і ставки податку на прибуток. Об’єкти оподаткування. Порядок нарахування і сплати податку на 
прибуток. Доходи і витрати підприємства з метою оподаткування, визначені за націанальними або 
міжнародними стандартами бухгалтерського обліку і звітності. Коригування фінансового результату до 
оподаткування. Порядок складання і подання декларації з податку на прибуток. 
 
Тема 3. Податок на додану вартість 
Загальна характеристика ПДВ. Платники і ставки ПДВ. Податкова накладна та порядок реєстрації в 
Державному реєстрі податкових накладних. Оподатковані і неоподатковані операції. Податкові зобов’язання і 
податковий кредит з ПДВ. Визначення бази оподаткування ПДВ. Порядок нарахування і сплати податку. 
Звітні періоди, розрахунки з бюджетом. Електроний ПДВ-рахунок та звітування. 
 
Тема 4. Оподаткування доходів громадян  
Податок з доходів фізичних осіб,ЄСВ, військовий збір  
Платники податку, об’єкт оподаткування і ставки податку. Податкові пільги та їх застосування. Податкова 
знижка. Порядок оподаткування доходів громадян та розрахунків з бюджетом.Порядок заповнення та 
подання звітності. 
 
Модуль 2 
Тема 5. Акцизний податок 
Поняття акцизного податку та види підакцизних товарів. Платники акцизного податку, об’єкт і база 
оподаткування, ставки податку. Особливості оподаткування окремих підакцизних товарів. Порядок 
розрахунку податку, складання та подання декларації з акцизного податку. 
 
Тема 6. Екологічний податок, рента, мито 
Поняття екологічного податку, ренти, мита. Платники і ставки податків. Об’єкти оподаткування. Порядок 
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розрахунку податку, складання та подання декларації/розрахунку  з екологічного податку, ренти, мита. 
 
Тема 7. Місцеві податки і збори 
Сутність місцевих податків і зборів: податку на майно (податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, транспортний податок, плата за землю, єдиного податку, збору за місця для паркування 
транспортних засобів, туристичного збору. Платники і ставки податків. Об’єкти оподаткування. Порядок 
нарахування і сплати податків. Звітні періоди, розрахунки з бюджетом. Порядок складання і подання звітності 
з місцевих податків. 
 
Тема 8. Спрощена система оподаткування 
Поняття малого підприємництва та спрощеної системи оподаткування. Сутність та мета підприємницької 
діяльності та її учасники. Класифікація суб’єктів господарювання: мікропідприємства, малі, середні, великі 
підприємства. Групи платників податків відповідно до Господарського кодексу, ЗУ «Про бухгалтерський облік і 
фінансову звітність в Україні», види діяльності, ставки податків, оподаткування інших доходів, податкові 
періоди, порядок розрахунків. Звітні періоди, розрахунки з бюджетом. 
 

 
C. LIST OF COMPETENCIES AND STUDIES TARGETED RESULTS / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ТА 
ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ 

Загальні компетентності (ЗК) ЗК 05. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій. 
ЗК 07. Знання та розуміння предметної області обліку, аналізу, контролю 
та оподаткування та розуміння професійної діяльності. ЗК 08. Здатність 
вчитися і оволодівати сучасними знаннями.  
ЗК 09. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. ЗК 10. 
Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  
ЗК 11. Здатність працювати в команді. 
 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

ФК 02. Здатність використовувати математичний інструментарій для 
дослідження економічних процесів, розв’язання прикладних економічних 
та оптимізаційних завдань в сфері обліку, аналізу, контролю та 
оподаткуванні.  
ФК 03. Здатність застосування знань з основ економіки, фінансів, 
статистики, господарського права, податкового законодавства у 
практичній діяльності суб’єктів господарювання.  
ФК 04. Здатність організовувати електронний документообіг в 
бухгалтерії, документування господарських операцій; вести 
бухгалтерський облік, обчислювати податки. 
ФК 09. Здатність використовувати сучасні методи та інструменти 
господарського контролю, оподаткування.  
ФК 10. Здатність здійснювати зовнішній та внутрішній контроль 
діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з 
бухгалтерського обліку і оподаткування. 
 

Програмні результати навчання 
(ПРН) 

ПР 02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 
податкової систем в інформаційному забезпеченні користувачів 
обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем. в сфері 
соціально-економічної діяльності підприємств.  
ПР 03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, 
оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності.  
ПР 04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і 
статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати 
отриману інформацію для прийняття управлінських рішень 
ПР 06. Розуміти теоретичні засади менеджменту, маркетингу, 
господарського права, оподаткування та вміти застосовувати їх методи і 
процедури при рішенні поставлених завдань. 
ПР 08. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні 
технології для обліку, аналізу, контролю та оподаткування. 
ПР 10. Вміти застосовувати знання дисциплін циклу загальної і 
професійної підготовки в обраній професії. 
ПР 15. Демонструвати розуміння особливостей практики здійснення 
обліку, аналізу, контролю та оподаткування діяльності підприємств, 
установ та організацій різних форм власності та видів економічної 
діяльності в умовах цифрової економіки. 
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D. SEMESTER PLAN / СЕМЕСТРОВИЙ ПЛАН 
 

Тиждень/ 
Дата 

Тема, план/короткі тези 

Форма 
діяльності 
(заняття), 
години, 
формат 

Завдання для СРС 
(література, ресурси в інтернеті, презентація, 

відеокурси) 

1 
тиждень  

Тема 1. Загальні положення 
оподаткування 

1. Принципи оподаткування 
2. Поняття і класифікація 
податків 

3. Облік платників податків 
4. Податкові перевірки 
5. Види штрафних санкцій за 
порушення податкового 
законодавства, порядок їх 
нарахування та відображення в 
обліку 

6. Податкові періоди.  
7.  Електронне адміністрування 
 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,3 
додаткова 1,2 

2 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год), 

(виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, розуміти 
основні принципи оподаткування, 
відповідальність платників, порядок 
проведення перевірок та електронного 
адміністрування. Опрацювати 1,2 розділи 
ПКУ https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17#Text . 

3 
тиждень 

Тема 2. Податок на прибуток 
1. Платники податку на прибуток 
2. Неплатники податку на 
прибуток 
3. Об’єкт оподаткування. Ставки 
податку 
4. Порядок визначення 
фінансового результату до 
оподаткування 
5. Коригування фінансового 
результату до оподаткування 
6. Нарахування  податку на 
прибуток та взаємовідносини з 
контролюючими органами 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,6,7 
додаткова 2,6 

4 

тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми; розуміти, хто 

є платниками податку, уміти визначати базу 

оподаткування, знати ставки податку, 

порядок розрахунку, звітні періоди, зміст 

форми звітності; рішення практичних 

завдань. Опрацювати 3 розділ ПКУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#Text . 

5 
тиждень 

Тема 3. Податок на додану 
вартість 

1. Платники податку на додану 
вартість. Їх реєстрація. 
Податкові періоди 
2. Об’єкт оподаткування. 
Визначення бази оподаткування 
ПДВ. Ставки податку на додану 
вартість. 
3. Перелік оподаткованих 
операцій, операцій, що не є 
об’єктом оподаткування, 
операцій, звільнених від 
оподаткування. 
1. Податкова накладна. 
Податковий кредит, податкове 
зобов’язання 
2. Порядок нарахування ПДВ. 
3. Податкові періоди, 
розрахунки з бюджетом. 
4. Електронне адміністрування 
ПДВ. 
 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,4 
додаткова 3,5 

6 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань) 

 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, розуміти, хто 

є платниками податку, уміти визначати базу 

оподаткування, знати ставки податку, 

порядок розрахунку, звітні періоди, зміст 

форми звітності; рішення практичних 

завдань. Опрацювати 5 розділ ПКУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#Text. Підготуватися до КМР. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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7 
тиждень 

Тема 4. Оподаткування 
доходів громадян. Облік і 
звітність з ПДФО, ЄСВ 

1. Платники податку, база 
оподаткування, Ставки податку 
2. Податкові соціальні пільги та 
податкова знижка  
3. Склад загально 
місячного/річного доходу 
4. Порядок оподаткування 
окремих видів виплат 
5. Порядок заповнення та 
подання податкової декларації 
про майновий стан і доходи; 
Форми 1 ДФ «Податковий 
розрахунок сум доходу, 
нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум 
утриманого з них податку  
6. Податкові періоди. Строки 
сплати податків 
 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,5,7 
додаткова 6,13 

8 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань) 

 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, розуміти, хто 
є платниками податку, уміти визначати базу 
оподаткування, знати ставки податку, 
порядок розрахунку, звітні періоди, зміст 
форми звітності;  рішення практичних 
завдань. Опрацювати 4 розділ ПКУ 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17#Text. 

9 
тиждень 

5. Акцизний податок 
1. Платники, об’єкт і база 
оподаткування акцизним 
податком 
2. Ставки акцизного податку 
3. Визначення суми акцизного 
податку, яка підлягає сплаті 
(відшкодуванню) 
4. Порядок складання та 
подання податкової декларації з 
акцизного податку. Податкові 
періоди. Строки сплати 
 

Лекція, 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,5 
додаткова 2,12,16 

10 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, розуміти, хто 
є платниками податку, уміти визначати базу 
оподаткування, знати ставки податку, 
порядок розрахунку, звітні періоди, зміст 
форми звітності;  рішення практичних 
завдань. Опрацювати 6 розділ ПКУ 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17#Text. 

11 
тиждень 

Тема 6. Екологічний податок, 
рентна плата 

1. Платники, база 
оподаткування, ставки, порядок 
обчислення екологічного 
податку, звітність. 
2. Платники, база 
оподаткування, ставки, порядок 
обчислення рентної плати, 
звітність. 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,6,7 
додаткова 1 

12 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань) 

 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, розуміти, хто 
є платниками податку, уміти визначати базу 
оподаткування, знати ставки податку, 
порядок розрахунку, звітні періоди, зміст 
форми звітності;  рішення практичних 
завдань. Опрацювати 8,9 розділ ПКУ 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17#Text. 

13 
тиждень 

Тема 7. Місцеві податки і збори  
1. Платники, база 
оподаткування, ставки податків, 
податкові періоди, звітність: 
2. Податок на нерухоме майно, 
відмінне від земельної ділянки 
3. Транспортний збір 
4. Туристичний збір 
 

Лекція, 
(2 год) 

Опрацювання літератури: 
основна 1,4 
додаткова 2,3 

14 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань) 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 

додаткової літератури до теми, розуміти, хто 

є платниками податку, уміти визначати базу 

оподаткування, знати ставки податку, 

порядок розрахунку, звітні періоди, зміст 

форми звітності;  рішення практичних 

завдань. Опрацювати 12 розділ ПКУ 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-

17#Text. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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15 
тиждень 

Тема 8. Спрощена система 
оподаткування 

1. Ставки єдиного податку 
2. Податковий (звітний) період. 
Порядок нарахування та строки 
сплати єдиного податку 
3. Ведення спрощеного обліку, 
книги доходів і витрат, 
складання звітності платниками 
єдиного податку 
4.  Особливості нарахування, 
сплати та подання звітності з 
окремих податків і зборів 
платниками єдиного податку 
5. Порядок обрання або 
переходу на спрощену систему 
оподаткування, або відмови від 
спрощеної системи 
оподаткування 

 

Лекція 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,4,5 
додаткова 8, 10,12 

16 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань, 

тестування) 
 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, розуміти, хто 
є платниками єдиного податку, уміти 
визначати групу платників, знати ставки 
податку, обмеження для кожної групи 
платників, звітні періоди, оподаткування 
інших доходів, зміст форми звітності;  
рішення практичних завдань. Опрацювати 14 
розділ ПКУ 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17#Text. 
Підготуватися до КМР. 

17 
тиждень 

Лекція 
(2 год) 

 

Опрацювання літератури: 
основна 1,2,4 
додаткова 2,11 

18 
тиждень 

Практичне 
заняття, 
(2 год) 

(опитування, 
індивідуальна 

робота, 
виконання 
завдань, 

тестування) 
 

Опрацювання конспекту лекцій, основної та 
додаткової літератури до теми, розуміти, хто 
є платниками єдиного податку, уміти 
визначати групу платників, знати ставки 
податку, обмеження для кожної групи 
платників, звітні періоди, оподаткування 
інших доходів, зміст форми звітності;  
рішення практичних завдань. 
 

 
Вивчення дисципліни передбачає виконання двох поза аудиторних контрольних (модульних) робіт. 
Перша контрольна модульна робота виконується за темами 1-4, друга – за темами 5-8 у письмовій формі. Під 
час виконання здобувачі мають продемонструвати уміння та навички залучати набуті теоретичні знання 
вирішення практичних завдань.  
 
Вивчення дисципліни передбачає виконання індивідуального науково-дослідного завдання у вигляді підготовки 
матеріалів для публікації у збірниках наукових праць або науково-практичних конференцій. Напрями науково-
дослідних завдань: 
- аспекти оподаткування підприємств/доходів/діяльності на загальній і спрощеній системі оподаткування; 
- зарубіжний досвід оподаткування податком (за вибором зобувача); 
- проблемні аспекти удосконалення податкового законодавства; 
- інша тематика за ініціативою здобувача. 
 
Самостійна  та індивідуальна робота передбачає підготовку до практичних занять, опрацювання лекційного 
матеріалу, нормативно-правової бази щодо оподаткування, рішення запропонованих завдань. При рішенні 
завдань необхідно розрахувати податки, збори, платежі та зазначити норми ПКУ, або інших законодавчих та 
нормативно-правових документів у кожному завданні.  
Детальний план проведення практичних занять, завдання для практичних занять, самостійної та індивідуальної 
роботи містяться у навчально-методичних матеріалах до дисципліни «Оподаткування бізнесу» для здобувачів 
освітнього ступеня «Молодший бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», денної та заочної форм 
навчання в системі MOODLE. 
 
Протягом семестру вітається неформальна освіта:тренінги, курси на освітніх платформах. 
 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 

1. Податковий Кодекс України № 5519-VI від 06.12.2012 р. – URL: http://zakon1.rada.gov.ua/. 
2. Податкова система: конспект лекцій з дисципліни «Податкова система», [Електронний ресурс] : навч. посіб. 

для студ. спеціальності 051 «Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня 
«Бакалавр» денної та заочної форм навчання / уклад. Гречко А.В. К., 2018.  171 с. 

3. Теорія оподаткування : навч. посіб. [Електронний ресурс] / А.А. Макурін ; М-во освіти і науки України, Нац. 
техн. ун-т «Дніпровська політехніка».  Дніпро : НТУ «ДП», 2018.  75 с.  

4. Куцик П.О. Облік і звітність в оподаткування: Навчальний посібник.  Львів: Видавництво Львівського 
торговельно-економічного університету, 2017.  508 с. 

5. Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний посібник для студентів закладів вищої освіти спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» / М.Т. Теловата, В.П. Пантелеєв, К.В. Безверхий, О.О. Григоревська, С.І. 
Ковач, О.А. Юрченко К.: НАСОА. 2019. 506 с 

6. Матюха М. М. Облік і звітність в оподаткуванні: опорний конспект лекцій / М. М. Матюха. — К.: ДП «Вид. дім 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7077
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7133
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7145
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7158
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7200
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7200
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7200
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7200
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7213
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7213
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7213
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7213
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n7213
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
http://zakon1.rada.gov.ua/
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«Персонал», 2018.  220 с. 
7. Оподаткування суб’єктів господарювання: навч. посіб. / [В. П. Хомутенко, І. С. Луценко, А. В. Хомутенко, О. 

Г. Волкова]; за заг. ред. В.П. Хомутенко.  Одеса: «ВМВ», 2014.  418 с. 
 

F. COMPLEMENTARY LITERATURE / ДОДАТКОВА ЛІТЕРАТУРА 

1. Облік, оподаткування та аудит. Навчальний посібник. К. Центр навчальної літератури, 2019. 508 с.  
2. Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. Х. : Вид-во «Підручник НТУ “ХПІ”», 2018. 493 с. 
3. Податковий менеджмент: навч. посібник / Д.І. Дема, І.В. Шевчук, Г.П. Мартинюк; за заг. ред. Д.І. Деми.  К.: 

Алерта, 2017.  256 с. 
4. Податкова система України. Тренінг-курс: навчальний посібник / За аг. ред. О.М. Тимченко.  К., 2012.  656 с. 
5. Буряк О.П. Податковий менеджмент: Підручник.  К.: Ліра, 2014.  352 с. 
6. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової 

літератури», 2015. – 416 с. 
 
Законодавчі, нормативно-правові документи: 

7. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/727/98#Text. 
 
Фахові електроні видання, ін. 

8.  Державна податкова служба України. – URL: https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/ 
9. Мedoc. – URL:   https://medoc.ua/blog/podatkova-deklaracija-z-podatku-na-pributok-rozjasnennja-vid-dspu.  
10. i.factor. – URL: https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/issue-50/article-37370.html. 
11. buhgalter. – URL: https://buhgalter.com.ua/dovidnik/bloki-buhgalterskih-provodok/oblik-zapasiv-new/. 
12. Бухгалтер 911. – URL:  https://buhgalter911.com/. 
13. Вісник. – URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-potribni-podatki-ta-yak-

stvoriti-efektivnu-sistemu-opodatkuvannya. 
14. Дебет Кредит. – URL:   http://www.dtkt.com.ua. 
15. Лига Закон. – URL:   http://www.liga.net/. 
16. Міністерство фінансів України: офіційний веб–сайт. – URL:  http://www.minfin.gov.ua.  

 
 
G. THE MOST IMPORTANT PUBLICATIONS OF THE AUTHOR(S) CONCERNING PROPOSED CLASSES / 
ОСНОВНІ ПУБЛІКАЦІЇ АВТОРА, ЩО ПОВЯЗАНІ З ТЕМАТИКОЮ ЗАПЛАНОВАНИХ ЗАНЯТЬ  

1. Accounting for fixed assets under IFRS in terms of the national tax system 
2018-02-28 | journal-article 
ISSN: 2307-2105 

2. ECOLOGICAL TAX AS AN ECONOMIC TOOL FOR ENVIRONMENTAL POLICY IN UKRAINEScientific Journal 
of Polonia University 
2018-04-06 | journal-article 
DOI: 10.23856/2707 

3. Tax aspects of the economic security of the enterprise 
Socio-economic security of entrepreneurship: a modern theoretical discourse 
2019 | Глава книги 
Часть ISSN: ISBN 978-617-574-156-6 
 

 
H. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 

Для  вивчення дисципліни «Оподаткування бізнесу» потрібні знання, уміння і навички, що здобуваються після 
закінчення вивчення дисциплін «Мікроекономіка»,«Бухгалтерський облік». 
Дисципліна «Оподаткування бізнесу» є необхідною для  опанування навчальних дисциплін «Спрощена система 
оподаткування, обліку і звітності», «Фінансово-господарський контроль». 

 
I. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 

 Денна Заочна 

Лекції 16 6 

Практичні (лабораторні) 32 8 

Самостійна робота студента (СРС) 60 94 

Індивідуально-консультативна робота 
(ІКР) 

12 20 

Курсова робота - - 

Разом 120 120 
 

J. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 

 Денна Заочна 

https://tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/
https://medoc.ua/blog/podatkova-deklaracija-z-podatku-na-pributok-rozjasnennja-vid-dspu
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2018/june/issue-50/article-37370.html
https://buhgalter.com.ua/dovidnik/bloki-buhgalterskih-provodok/oblik-zapasiv-new/
https://buhgalter911.com/
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-potribni-podatki-ta-yak-stvoriti-efektivnu-sistemu-opodatkuvannya
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-potribni-podatki-ta-yak-stvoriti-efektivnu-sistemu-opodatkuvannya
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.liga.net/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www.economy.nayka.com.ua/?n=2&y=2018
https://doi.org/10.23856/2707
https://drive.google.com/file/d/1sQ8yKx5HbQY7N5ycsAyob2UP9V4W01Sj/view?usp=sharing
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Поточний контроль, в т.ч.: 50 20 

оцінювання під час аудиторних занять 20 5 

виконання контрольних (модульних) робіт 15 25 

виконання і захист завдань самостійної 
роботи 

10 50 

науково-дослідницька робота 5 50 

Підсумковий контроль (екзамен) 50 100 

Разом  100 20 
 
Результати навчання, отримані у неформальній освіті (за вивчення он-лайн курсів, розміщених на Coursera, 
Prometheus, Edra та подібних учбових платформах (з отриманням чи без отримання сертифікату про навчання); 
участь в майстер-класах, форумах, конференціях, семінарах, круглих столах, зустрічах (з підготовкою тез, прес-
релізу, інформаційного повідомлення тощо) можуть бути  зараховані як бали за самостійну роботу.  
 

Шкала балів Оцінка за 4-бальноюшкалою Шкала EСTS 

90 – 100 Відмінно A 

80 – 89 
Добре 

B 

70 – 79 C 

66 – 69 
Задовільно 

D 

60 – 65 E 

21 – 59 
незадовільно з можливістю повторного складання екзамену 
(заліку) 

FX 

0 – 20 
незадовільно з можливістю вивчення дисципліни за 
індивідуальним графіком у формі додаткової індивідуально-
консультативної роботи 

F 

 

 

K. CODE OF CONDUCT OF THE COURSE / КОДЕКС ПОВЕДІНКИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ КУРСУ 

Для успішного проходження курсу та складання контрольних заходів необхідним є виконання наступних 
обов’язків:   
- не запізнюватися на заняття;   
- не пропускати заняття (як лекційні. так і практичні), в разі хвороби мати довідку або її ксерокопію;   
- самостійно опрацьовувати весь лекційний матеріал та ресурси для самостійної роботи;   
- конструктивно підтримувати зворотній зв'язок з викладачем на всіх етапах проходження курсу (особливо під 

час виконання індивідуальних проектів/курсового проекту);   
- своєчасно і самостійно виконувати всі передбачені програмою практичні завдання;   
- брати очну участь у контрольних заходах;   
- при виконання науково-дослідного завдання (підготовка матеріалів до публікації в збірниках наукових праць, 

збірниках) оцінюється якість та оригінальність тексту. Будь-яке відтворення  результатів чужої праці,  в тому 
числі використання завантажених з Інтернету матеріалів, як власних результатів, кваліфікується, як 
порушення норм і правил академічної доброчесності, та передбачає притягнення до відповідальності у 
порядку, визначеному чинним законодавством. 
 

 

L. METHODS OF CONDUCTING / МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

Форми і методи навчання під час вивчення даної дисципліни: 
-  вербальні/словесні (лекція, пояснення, розповідь, бесіда);  
- наочні (спостереження, ілюстрація, демонстрація); 
- практичні (виконання різних видів практичних завдань);   
- пояснювально-ілюстративний або інформаційно-рецептивний, який передбачає пред’явлення готової 

інформації викладачем та її засвоєння студентами;   
- репродуктивний, в основу якого покладено виконання різного роду завдань за зразком;   
- метод проблемного викладу.   
- дослідницький. 
 

 
M. TOOLS, EQUIPMENT AND SOFTWARE / ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

В умовах карантину  та військового стану для проведення занять використовується Zoom. 
Під час викладання дисципліни можливе використання мультимедійної та комп’ютерної техніки.  
Для проведення консультацій можливе використання інтернет-сервісу для проведення відеоконференцій Zoom. 
Для проведення підсумкового контролю (екзамену) використовується система ZELIS, Zoom. 
 

 
N. STUDENT RESOURCES / ВЕБ-РЕСУРСИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

https://zoom.us/
https://zoom.us/
https://zoom.us/


 

STATE UNIVERSITY OF ECONOMICS AND TECHNOLOGY  
ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТЕХНОЛОГІЙ 
 

SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
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