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1 Коротка анотація дисципліни 
 Однією з основних умов ефективної діяльності підприємства є своєчасне 

та правильне здійснення обліку податкових операцій у податковій та 

фінансовій звітності. Правильний підхід до відображення в податковому 

обліку операцій платника податків є основою правильного їх 

відображення в податковій звітності. Реформи, які постійно відбуваються 

у податковій сфері, вимагають постійної уваги фахівців податкового 

обліку за змінами, що стаються в податковому законодавстві.  

  

2 Передумова вивчення дисципліни 
 Предметом вивчення навчальної дисципліни є господарська діяльність 

підприємства: основна, інвестиційна, фінансова, надзвичайні події, які 

вивчаються в відповідних курсах. Тому податковий облік нерозривно 

пов’язаний з бухгалтерським (фінансовим) обліком. У свою чергу 

податковий облік є джерелом інформації для прийняття рішень 

керівниками підприємств і фінансових менеджерів відповідних рівнів,  

  

3 Мета та цілі дисципліни 
 Метою дисципліни є формування у студентів поняття оподаткового обліку 

і набуття достатнього досвіду нарахування податків і відображення їх у 

бухгалтерському і податковому обліку та в податковій звітності 

підприємства.  

https://business.ieu.edu.ua/


 
  

4 Результати навчання 
 ПРН 6. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, 

розрахунку показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 7. Виявляти навички організаційного проектування. 

ПРН 11. Демонструвати навички аналізу ситуації та здійснення 

комунікації у різних сферах діяльності організації. 

ПРН 12. Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки 

функціонування організації. 

  

5 Кредити ECTS 
 90 годин = 3 кредити ECTS 

  

6 Структура дисципліни 

Найменування тем 

Вид занять / год 

Лекції 
Семінарські заняття / 

практичні / лабораторні 
Самостійна робота 

Тема 1. Податковий облік: його поняття, 

структура та методи 
2 2 8 

Тема 2. Загальні вимоги до податкової 

звітності 
2 2 6 

Тема 3. Облік та звітність із податку на 

додану вартість. 
2 2 6 

Тема 4. Облік та звітність з акцизного 

податку. 
2 2 6 

Тема 5. Облік та звітність із податку на 

прибуток підприємства. 
4 2 6 

Тема 6. Облік та звітність з податку на 

доходи фізичних осіб. 
4 2 6 

Тема 7. Облік та звітність з інших податків 

та зборів. 
4 2 6 

Тема 8. Особливості обліку та звітності 

суб'єктів малого підприємництва. 
4 2 6 

 

7 Перелік обов’язкових завдань 
Обов’язкові завдання Кінцеві терміни 

підготовки 

Податковий облік: його поняття, структура та методи ведення. За розкладом 

Загальні вимоги до податкової звітності. За розкладом 

Облік та звітність із податку на додану вартість. За розкладом 

Облік та звітність з акцизного податку. За розкладом 

Облік та звітність із податку на прибуток підприємства.  За розкладом 

Облік та звітність з податку на доходи фізичних осіб.  За розкладом 

Облік та звітність з інших податків та зборів.  За розкладом 

Особливості обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва.  За розкладом 

 

  



 
 

8     Перелік вибіркових завдань  

Вибіркові  завдання 
Кінцеві терміни 

підготовки 

1. Поняття податкового обліку та звітності.  

2. Історія виникнення податкового обліку та звітності.  

3. Значення податкового обліку та звітності.  

4. Основні завдання, що ставляться перед податковим обліком та звітністю.  

5. Характеристика нормативної бази з податкового обліку та звітності. Види 

податкової звітності та взаємозв’язок між ними.  

6. Облік платників і надходжень податків добюджету.  

7. Організаційні засади обліку платників податків.  

8. Облік тимчасового військового збору.  

9. Облік самозайнятих - платників податків. 

10. Порядок зняття з обліку платників податку.  

11. Сутність ПДВ, платники, база оподаткування та ставки податку. 

12. База оподаткування та місце поставок. 

13. Податкове зобов’язання та податковий кредит. 

14. Оподаткування експортно-імпортних операцій. 

15. Відшкодування ПДВ. 

16. Спеціальний режим оподаткування ПДВ. 

17. Декларації по ПДВ. 

18. Сутність податку на прибуток, механізм обчислення та ставки податку. 

19. Елементи об’єкту оподаткування податком на прибуток. 

20. Облік необоротних активів та нарахування амортизації. 

За розкладом 

 

9 Ознаки дисципіни 

Термін 

викладання 
Семестр Міждисциплінарна інтеграція 

Курс 

(рік 

навчання) 

Цикл: 

загальної підготовки / 

професійної підготовки / 

вільного вибору 

Один семестр 4 семестр «Економічне планування та 

прогнозування», «Менеджмент», 

«Економічний аналіз», «Аналіз 

господарської діяльності 

підприємств», «Логістика», 

«Організація підприємницької 

діяльності», «Операційний 

менеджмент», «Контролінг» 

2-й курс Цикл професійної підготовки 

 

10 Технічне й програмне забезпечення / обладнання 
 Мобільні пристрої дозволяється використовувати лише під час on-line 

тестування та підготовки практичних завдань під час заняття. Списування 

під час контрольних робіт заборонено (в т.ч. із використанням мобільних 

девайсів) 

  

11 Система оцінювання та вимоги 
 Оцінювання окремих видів виконаної студентом навчальної роботи з 

дисципліни «Облік і оподаткування» здійснюється в балах відповідно до 

табл.1. Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. 



 
Таблиця 1 

Розподіл балів оцінювання успішності студентів з навчальної 

дисципліни «Облік і оподаткування» 
Розділ І 

Поточне тестування та самостійна робота 
Розділ ІІ 

Підсумковий 

контроль 

Всього 
Змістовий розділ 1 Змістовий розділ 2 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 

5 5 5 5 10 10 10 10 40 100 

*Т1, Т2, ..., Т14 – теми занять 
 

Виконані види навчальної роботи зараховуються студенту, якщо він 

отримав за них позитивну рейтингову оцінку. Поточне оцінювання знань 

студентів проводиться протягом семестру у наступних формах: усного 

опитування студентів на практичних заняттях та оцінки рівня їх знань; 

перевірки правильності розв’язання практичних задач; експрес-опитування 

(в усній чи письмовій формі). 

Результати поточного контролю знань студентів в цілому (за усіма 

формами робіт) оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. Студент 

допускається до підсумкового контролю за умови виконання вимог 

навчальної програми та у разі, якщо за поточну навчальну діяльність він 

набрав не менше 36 балів. Підсумкове оцінювання знань студентів 

проводиться у формі іспиту. Максимальна кількість балів, яку можна 

отримати на іспиті складає 40 балів (див. табл. 2). 
Таблиця 2 

Розподіл балів оцінювання при підсумковому контролі з 

навчальної дисципліни  
Оцінка в балах за поточне 

оцінювання 

Оцінка в балах за підсумкове 

оцінювання 
Оцінка за національною шкалою 

54-60 36-40 Відмінно 

45-53 30-35 Добре 

36-44 24-29 Задовільно 

менше 36 менше 24 Незадовільно 

 

Під час оцінювання відповіді на окреме питання додатково 

враховуються допущені недоліки та помилки, якими вважаються: неохайне 

оформлення роботи (не загальноприйняті скорочення, незрозумілий почерк, 

використання олівців замість чітких чорнил) (мінус 2 бали); неточності в 

назвах окремих економічних категорій та понять (мінус 4 бали). 

З урахуванням вищевикладеного результати іспиту оцінюються в 

діапазоні від 0 до 40 балів для студентів. При цьому, якщо відповіді студента 

на екзамені оцінені менше ніж на 30%, він отримує незадовільну оцінку за 

результатами іспиту та незадовільну загальну підсумкову оцінку. Загальна 

підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми балів за результати 

поточного контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит. 

Загальна підсумкова оцінка не може перевищувати 100 балів. Загальна 



 
підсумкова оцінка в балах, за національною шкалою та за шкалою ECTS 

заноситься до заліково-екзаменаційної відомості, навчальної картки та 

залікової книжки студента (див. табл. 3). 
Таблиця 3 

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 А відмінно 

зараховано 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

66-73 D 
задовільно 

60-65 Е 

30-59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного складання 

1-29 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 
 

  

12 Політика дисципліни 
 - середовище в аудиторії є дружнім, творчим, відкритим до конструктивної 

критики, 

- усі завдання, передбачені програмою, мають бути виконані у встановлений 

термін, 

- відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання. 

  

13 Політика щодо пропусків занять 
 - студент, який спізнився більше ніж на 15 хв, вважається таким, що 

пропустив заняття з неповажної причини з обов’язковим відпрацюванням 

заняття, і при цьому має право бути присутнім на заняття, 

- за об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування тощо), 

навчання може відбуватись в дистанційному режимі за погодженням із 

керівником курсу та презентувати виконані завдання під час консультації 

  

14 Політика щодо виконання завдань пізніше встановленого 

терміну 
 Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку (75% від можливої максимальної кількості 

балів за вид діяльності балів). Перескладання контрольних робіт 

відбувається із дозволу директорату за наявності поважних причин 

  

 

 



 

15 Політика дотримання академічної доброчесності 
 Учасники освітнього процесу керуються принципами академічної 

доброчесності в Міжнародному європейському університеті згідно з 

Кодексом академічної доброчесності науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти Міжнародного 

європейського університету – https://ieu.edu.ua/pro-mieu/publichna-

informatsiia 

  

16 Рекомендовані джерела інформації 
 1. Дробязко С. І., Козир Т. М., Холод С. Б. Облік та оподаткування 

підприємств малого бізнесу. Навч. посіб. / за заг. ред. П. Й. Атамаса – К.: 

Центр учбової літератури, 2012. – 416 с. 

2.  Давидюк Т. В. Бухгалтерський облік: навч. посібник / Т.В. Давидюк, 

О. В. Манойленко, Т. І. Ломаченко, А. В. Резніченко. – Харків, Видавничий 

дім «Гельветика», 2016. – 392 с.  

3. Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування: навч. посіб. / Ю. 

Б. Іванов, К. В. Петросян. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 272 с. 

4. Іванов Ю. Б. Оподаткування виплат з оплати праці: навч. посіб. / Ю. 

Б. Іванов, Г. М. Дорожкіна, Є. І. Коновалов. – Х.: ВД "ІНЖЕК", – 2008. – 360 

с. 

5.  Іванов Ю. Б. Податкова система: підручник / Ю. Б. Іванов, А. І. 

Крисоватий, О. М. Десятнюк. – К.: Атіка, 2006. – 920 с.  

6. Іванов Ю. Б. Податковий облік і звітність: підручник / Ю. Б. Іванов, 

В. В. Карпова, О. Є. Найденко. – К.: Знання, 2010. – 710 с. 

7.  Іванов Ю. Б. Податковий облік та звітність : конспект лекцій / Ю. Б. 

Іванов, О. Є. Найденко. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2007. – 168 с.  

8. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій: навч. посіб. 

/ під ред. Ю. Б. Іванова, І. А. Майбурова. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2010. – 492 с.  

9. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник.– 

Дніпропетровськ - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 440 с.  

10. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М. та ін. Бухгалтерський 

управлінський облік: підручник/ за ред. проф.Бутинця Ф.Ф., 5-е видання доп. 

і перероб.: ПП «Рута», 2008. – 480 с.  

11. Голов С.Ф. Управлінський облік: Підручник.– К.: Лібра, 2003. – 704с.  

12. Давидович М.О. Управління витратами: Навчальний посібник. – К: 

Центр учбової літератури, 2008. – 320с. 

13. Ковтун С.Б. Бюджетування на сучасному підприємстві, або як 

ефективно управляти фінансами. –Х: Фактор, 2005. – 340с.  

14. Нападовська Д.В. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. 

доопрац. та доповнене. – К.: Київський національний 

торгівельноекономічний університет, 2010. – 646 с.  



 
15. Лишиленко О.В. Бухгалтерський управлінський облік. Навч. посіб. – 

К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 254 с. 

  

17 Поради з успішного навчання на курсі 
 Якщо Ви бажаєте бути успішним в цій дисципліні, то необхідно бути 

студентом, який уважний та допитливий, а також має системне мислення. 

 

Тому бажаємо всім Вам завзятості, цілеспрямованості і оптимізму ;-) і 

тоді успіх прийде сам! До зустрічі! 

 


