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ВСТУП 

 

Програма навчальної дисципліни “Оподаткування суб’єктів господарювання” 

складена відповідно до освітньо-професіної програми 

«Фізична та біомедична електроніка»  

підготовки магістра  

зі  спеціальності 153 Мікро- та наносистемна техніка 

 

1. Опис навчальної дисципліни 

1.1. Мета дисципліни – формування знань з організації і функціонування 

податкової системи, проведення податкової політики в Україні та практичних навичок 

розрахунків і платежів податків до бюджетів. 

1.2. Основні завдання вивчення дисципліни 

- формування наступних загальних компетентностей: 
– Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. (ЗК-1) 

– Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. (ЗК-2) 

– Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. (ЗК-4) 

– Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. (ЗК-5) 

– Здатність генерувати нові ідеї (креативність). (ЗК-6) 

– Навички міжособистісної взаємодії. (ЗК-7) 

– Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з 

експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності). (ЗК-8) 

 

- формування наступних спеціальних (фахових) компетентностей: 

– Здатність користуватися сучасними системами пошуку та аналізу науково-

технічної інформації, проводити патентний пошук і дослідження та здійснювати захист 

інтелектуальної власності. (СК-6) 

– Здатність розробляти і реалізовувати наукові та/або інноваційні проєкти у сфері 

мікро- та наносистемної техніки, а також дотичні до неї міждисциплінарні проєкти. (СК-7) 

 

 1.3. Кількість кредитів - 3 

1.4. Загальна кількість годин – 90 

 

1.5. Характеристика навчальної дисципліни 

 

За вибором 

Денна форма навчання Заочна (дистанційна) форма навчання 

Рік підготовки 

1-й -й 

Семестр 

1-й -й 

Лекції 

32 год.  год. 

Практичні, семінарські заняття 

16 год.  год. 

Лабораторні заняття 

- год.  год. 

Самостійна робота 

42 год.  год. 

Індивідуальні завдання  

2 Контрольні роботи  10 годин із самостійної роботи 
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1.6. Заплановані результати навчання 

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти мають досягти 

наступних результатів: 

– Формулювати і розв’язувати складні інженерні, виробничі та/або наукові задачі 

під час проєктування, виготовлення і дослідження мікро- та наносистемної техніки 

різноманітного призначення та створення конкурентоспроможних розробок, втілення 

результатів у бізнес-проєктах. (Р-1) 

– Визначати напрями, розробляти і реалізовувати проєкти модернізації виробництва 

мікро- та наносистемної техніки з урахуванням технічних, економічних, правових, 

соціальних та екологічних аспектів. (Р-2) 

– Вільно спілкуватися державною та іноземною мовами усно і письмово для 

обговорення професійних проблем і результатів діяльності у сфері мікро- та 

наноелектроніки, презентації результатів досліджень та інноваційних проєктів. (Р-5) 
– Збирати необхідну інформацію, використовуючи науково-технічну літературу, бази 

даних та інші джерела, аналізувати і оцінювати її. (Р-8) 

– Керувати складними робочими процесами у сфері виробництва та/або досліджень 

мікро- та наноелектронних систем, об’єктивно оцінювати результати діяльності колективу 

та окремих працівників, визначати заходи щодо покращення результатів діяльності (Р-13) 

 

2. Тематичний план навчальної дисципліни 

 

Тема 1. СУТНІСТЬ І ВИДИ ПОДАТКІВ 

Соціально-економічна сутність податків. Генезис податків. Зародження держави і 

податків. Історичний розвиток форм оподаткування. Визначення податків, їх ознаки як 

економічної категорії. Податки та інші форми платежів до бюджету — плата, 

відрахування, неподаткові доходи. 

Функції податків. Фіскальна функція, механізм її реалізації. Податки як основа 

фінансової бази держави. Регулююча функція. Основні напрямки регулювання економіки 

та соціальної сфери. Дискусійні питання функцій податків. 

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб'єкт (плат¬ник) і носій, об'єкт 

оподаткування, джерело сплати, одиниця опо¬даткування, податкова ставка, податкова 

пільга, податковий період, форма податкової звітності. Методи побудови податкових 

ставок та їх види. 

Класифікація податків, її ознаки. Поділ податків за формою оподаткування на 

прямі та непрямі. Класифікація податків за економічною ознакою об'єкта оподаткування 

— податки на доходи, споживання і майно. Класифікація за ознакою органів державної 

влади, які їх встановлюють, — загальнодержавні та місцеві подат¬ки. Класифікація 

податків залежно від способу їх стягнення — розкладні і окладні. Класифікація податків 

за співвідношенням між ставкою податку та величиною об’єкта оподаткування – 

прогресивні, пропорційні, регресивні. Класифікація податків за суб’єктом оподаткування 

– податки, що сплачують юридичні та фізичні особи. 

Види прямих податків. Реальні податки: земельний, домовий, про¬ми¬сло¬вий, 

податок на грошовий капітал. Особисті по¬датки: подушний, прибут¬ковий, майновий, на 

спадщину і дару¬вання. Переваги і недоліки прямих подат¬ків, проблеми їх справляння. 

Регулюючий механізм окремих видів прямих податків. 

Види непрямих податків: акцизи, фіскальні монополії, мито. Переваги та недоліки 

непрямих податків, їх місце в податковій системі. 

  

Тема  2. ОБЛІК ПЛАТНИКІВ І НАДХОДЖЕНЬ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ 

Облік платників як один з головних елементів податкової ро¬боти. Особливості 

обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. Реєстр юридичних осіб. 

Державна реєстрація фізичних осіб – платників податків. Присвоєння ідентифікацій¬них 
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номерів фізичним особам – платникам податків. Особливості постановки на облік 

фізичних осіб – суб'єктів підпри¬ємницької діяль¬ності. Особливості постановки на облік 

фізичних осіб, які не є суб'єк¬тами підприємницької діяльності та отримують доходи з 

різних джерел. 

Облік податків і неподаткових платежів. Особові рахунки — порядок їх відкриття і 

ведення. Документи, що використовуються для записів в особових рахунках. 

 

Тема 3.  ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ 

Сутність податку на додану вартість, передумови впровадження та розвиток. 

Платники податку. Вимоги щодо реєстрації  осіб як платників податку. Визначення 

об'єкта оподаткування. Дата виникнення податкових зобов’язань. Поняття бази 

оподаткування з податку на додану вартість. По¬рядок визначення бази оподаткування 

для операцій різних видів. 

Розмір ставок податку. Операції, що включаються в об'єкт оподаткування. 

Операції, що оподатко¬вуються за нульовою ставкою.  Перелік операцій, що не є об'єктом 

оподаткування. Операції що звільнені від оподаткування. Податковий кредит. Порядок 

визначення дати податкового кредиту. Податкова наклад¬на як основний звітний 

податковий документ 

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що під¬лягає сплаті до 

бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий період. Строки сплати ПДВ. 

Податкова звітність з податку на додану вартість: зміст, поряд складання і подання до 

податкових органів.  

 

Тема 4. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його становлення в 

Україні. Правова база оподаткування. Акцизний податок в системі непрямих по¬датків, 

його недоліки та переваги.  

Платники акцизного податку. Об'єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних 

товарів. Перелік підакцизних товарів. Види ставок акцизного податку: спецефічні та 

адвалорні. Пільги з акцизного податку. Обчислення податку із застосуванням адвалерних 

ставок. Обчислення податку із застосуванням специфічних ставок. Порядок обчислення 

податку з товарів, вироблених на митній території України та товарів, які ввозяться на 

митну територію України. Особливості обчислення податку за адвалерними ставками. 

Особливості механізму оподаткування алкогольних напоїв та тю¬тюнових виробів. 

Акцизні марки: порядок їх отримання і використання вітчизняними виробниками та 

імпортерами. Акцизні склади. 

Строки сплати акцизного податку та подання декларації з акцизного податку до 

податкових органів. 

  

Тема 5.  МИТО 

Мито в системі непрямих податків. Законодавче регулювання справляння мита. 

Митна політика та її цілі. Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, 

види переміщення через митний кордон, митна декларація та де¬кларанти. 

Платники мита. Об'єкт оподаткування. Порядок визначення мит¬ної вартості. Види 

митних ставок: тверді та процентні. Види процентних ставок: преференційні, пільгові, 

повні. Пільги для юри¬дичних і фізичних осіб. Порядок надання відстрочок у сплаті мита. 

Порядок визначення суми мита та його сплати на рахунки митних органів. Порядок 

перерахування мита до бюджету. 

  

Тема  6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 
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Прибуткове оподаткування в системі податків з підприємств. Загальна 

характеристика прибутку як об'єкта оподаткування. Бюджетне значення податку на 

прибуток підприємств. Податок на прибуток як регулюючий чинник.  

Платники і ставки податку на прибуток. Об'єкт оподаткування. Порядок 

визначення доходів та їх склад. Перелік доходів, які враховуються для визначення об’єкта 

оподаткування. і які не включаються до складу валового доходу. Порядок визначення 

скоригованого валового доходу. Порядок визнання доходів. Склад витрат та порядок їх 

визнання Витрати, що не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. 

Особливості визначення витрат подвійного призначення. Амортизація основних засобів. 

Порядок зарахування суми від'ємного значення об'єкта оподат¬кування в наступних 

податкових періодах. Ставка податку. Звільнення від оподаткування. Оподаткування 

операцій особливого виду. Порядок обчислення податку на прибуток та строки подання 

декларації.  

 

Тема 7.  ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Податок на доходи фізичних осіб як форма індивідуального прибуткового 

оподаткування. Бюджетне і соціальне значення податку. Переваги і недоліки податку. 

Платники податку. Поняття податкового агента. Об’єкти оподаткування резидентів 

та нерезидентів. Поняття загального річного оподатковуваного доходу. Загальний 

місячний оподатковуваний дохід та його структура. Доходи, які не включаються до складу 

загально місячного або річного оподатковуваного доходу. 

Поняття податкової знижки. Перелік витрат, дозволених до складу податкової 

знижки. Обмеження застосування права на нарахування податкової знижки. Податкові 

соціальні пільги та порядок їх надання. Розмір соціальної податкової пільги. Ставки 

податку та порядок його адміністрування. Особи, відповідальні за нарахування, 

утримання та сплату (перерахування) податку до бюджету. Порядок сплати та подання 

звітності податковим агентом. 

Особливості нарахування та сплати податку з особливих видів доходів. 

Оподаткування доходу від надання нерухомого майна в оренду. Оподаткування доходу, 

отриманого у спадщину, у вигляді дарувань. Оподаткування диві¬дендів, процентів, 

роялті. Оподаткування інвестиційного прибутку. Оподат¬кування благодійної допомоги. 

Оподаткування виграшів і призів. Оподатку¬вання доходів, отриманих за договорами 

довгострокового страхування життя та недержавного пенсійного страхування. 

Оподаткування іноземних доходів. Оподаткування операцій, пов’язаних з іпотечним 

житловим кредитуванням. 

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою – підприємцем від 

провадження господарської діяльності. 

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової 

декларації) та відповідальність платників зам порушення податкового законодавства.  

 

Тема 8. СПРОЩЕНА СИСТЕМИ ОПОДАТКУВАННЯ СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО 

ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Необхідність запровадження спрощеної системи оподатку¬вання суб'єктів малого 

підприємництва (єдиного податку). Законодавче регулювання стягнення єдиного податку. 

Пере¬лік юридичних і фізичних осіб — суб'єктів підприємницької дія¬льності, які мають 

право переходу на сплату єдиного податку. Порядок переходу. Перелік податків і зборів, в 

рахунок яких сплачується єдиний по¬даток. 

Особливості нарахуванні і сплати єдиного податку для юри¬дичних осіб. Ставки 

єдиного податку для суб'єктів підприємни¬цької діяльності — юридичних осіб. Строки і 

порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб. Порядок зарахування 

податку до бюджетів та державних цільових фондів. 
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Особливості у нарахуванні і сплаті єдиного податку для фізи¬чних осіб — суб'єктів 

підприємницької діяльності. Ставка єдино¬го податку для суб'єктів підприємницької 

діяльності — фізичних осіб. Строки і порядок сплати та подання розрахунків для 

фізич¬них осіб. Порядок зарахування податку до бюджетів та держав¬них цільових 

фондів. 

 

 

Тема  9. ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ 

 

Підстава і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як 

основа отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси як інструмент 

впливу на економне і раціональне використання ресурсів.  

Плата за землю як інструмент раціонального використання земельних угідь і 

регулювання розміщення виробництва та населення в регіональному розрізі. Правове 

регулювання справляння плати за землю. Платники та об'єкт опо¬даткування. Форми 

плати за землю: земельний податок та орендна плата. 

Грошова оцінка земель та порядок її індексації. Порядок нарахування земельного 

податку. Диференціація ставок в залежності від призначення земельних ділянок, їх 

місцезнаходження і якісних характеристик. Порядок обчислення плати за землю, грошову 

оцінку яких не проведено. Оподаткування земель сільськогосподарського призначення. 

Особливості встановлення ставок земельного податку. Порядок оподаткування земель 

населених пунктів. Особливості встановлення ставок різних платників та видів діяльності. 

Пільги щодо сплати податку.  Порядок обчислення і строки сплати плати за землю. 

Збір за спеціальне використання води, його законодавче регулювання, платники і 

об'єкт оподаткування. Ставки збору. Особливості оподаткування окремих груп водних 

ресурсів. Звільнення від сплати податку. Строки сплати податку та звітність платників. 

Екологічний податок. Його суть і призначення. Платники податку, податкові 

агенти. Об’єкт та база оподаткування. Ставки податку. Порядок обчислення, подання 

податкової звітності та сплати податку. 

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів. Сутність і призначення збору. 

Види лісових ресурсів. Платники та об’єкт обчислення збору. Ставки збору.  Нарахування 

та строки сплати збору. 

Плата за користування надрами. Плата за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин (платники, об’єкт оподаткування, база 

оподаткування, ставки, порядок нарахування та сплати податкових зобов’язань). Плата за 

користування надрами для видобування корисних копалин (платники, об’єкт 

оподаткування, база оподаткування, ставки, порядок нарахування та сплати податкових 

зобов’язань). 

Збір за користування радіочастотним ресурсом України. Платники та об’єкт 

оподаткування. Ставки, порядок обчислення  та строки сплати збору. 

   Місцеві податки і збори як джерело формування місцевих бюджетів. Правове 

регулювання сплати місцевих податків і зборів. Склад місцевих податків і зборів. 

Особливості їх сплати. Повноваження місцевих органів влади щодо встановлення 

місцевих податків і зборів. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів. Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності. Туристичний збір. 

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники та об’єкт оподаткування 

база оподаткування. Ставки збору Податкові пільги. Порядок обчислення та сплати збору. 
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3. Структура навчальної дисципліни 

 

Назви розділів і тем Кількість годин 

денна форма заочна форма 

усього  у тому числі усього  у тому числі 

л п лаб. інд. с. р. л п лаб. інд. с. 

р. 

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

1. Сутність і види 

податків 

9 4 1   4       

2. Облік платників і 

надходжень податків 

до бюджету 

6 2 1   3       

3. Податок на 

додану вартість 

10 4 2   4       

4. Акцизний 

податок 

9 4 2   3       

5. Мито 7 2 2   3       

6. Податок на 

прибуток 

підприємств 

10 4 2   4       

7. Податок на 

доходи фізичних 

осіб 

10 4 2   4       

8. Спрощена системи 

оподаткування 

суб’єктів малого 

підприємництва  

9 4 2   3       

9. Інші податки і збори 10 4 2   4       

Контрольні роботи 10     10       

Усього годин  90 32 16   42       

 

 

4. Теми семінарських (практичних, лабораторних) занять 

 

Назва теми Кількість 

годин 

1. Сутність і види податків 1 

2. Облік платників і надходжень податків до бюджету 1 

3. Податок на додану вартість 2 

4. Акцизний податок 2 

5. Мито 2 

6. Податок на прибуток підприємств 2 

7. Податок на доходи фізичних осіб 2 

8. Спрощена системи оподаткування суб’єктів малого підприємництва  2 

9. Інші податки і збори 2 

Разом   16 
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5. Завдання для самостійної робота 

 

№ 

з/п 

Види, зміст самостійної роботи Кількість 

годин 

1 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 1 

4 

2 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 2 

3 

3 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 3 

4 

4 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 4 

3 

5 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 5 

3 

6 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 6 

4 

7 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 7 

4 

8 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 8 

3 

 

 Вивчити конспект, прочитати рекомендовану літературу, 

підготуватись за заданими питання до семінарського заняття за 

темою 9 

4 

9 Контрольна робота 10 

 Разом  42 

 

6. Індивідуальні завдання  

 

Контрольні роботи передбачають 10 годин із складу самостійної роботи для 

підготовки. Контрольна робота передбачає завдання, що потребують розгорнутої 

відповіді та тестові завдання. 

 

7. Методи контролю 

 

Основні методи контролю знань студентів:  

усний контроль, що по своїй сутності передбачає діалог і перевірку репродуктивного 

відтворення студентом отриманої інформації; 

дискусія, що передбачає активний диспут між усією групою та викладачем стосовно 

знаходження відповіді на поставлене питання; 

обговорення наукових статей з тематики семінарського заняття; 

перевірка письмових домашніх завдань на закріплення матеріалу; 

письмовий контроль у вигляді написання 1 контрольної роботи,  

Поточний контроль: загальна сума балів – 60. 
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Підсумковий контроль: залікова робота – загальна сума балів – 40. 

Підсумковий семестровий контроль здійснюється під час проведення заліку. 

Загальна кількість балів за успішне виконання залікових завдань – 40. Час виконання – до 

80 хвилин 

Вміст залікового завдання й оцінювання відповідей на заліку: 

Теоретичне питання – 10 балів  

Практичне завдання – 20 балів 

Тести – 10 балів (5 тестових завдань х 2 бали) 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел на заліку студент на вимогу 

викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку (0). 

 

У разі настання / подовження дії обставин непоборної сили (в тому числі 

запровадження жорстких карантинних обмежень в умовах пандемії з забороною 

відвідування ЗВО ) здобувачам вищої освіти денної та заочної форм навчання надається 

можливість скласти залік дистанційно на платформі Classroom в дистанційному курсі 

«Оподаткування суб’єктів господарювання».  
 

 

Критерії оцінювання знань студентів 

Критерії оцінки усного опитування на семінарських заняттях (за п’ятибальною 

шкалою) встановлюються за такими критеріями: 

 розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що розглядаються; 

 ступінь засвоєння фактичного матеріалу курсу; 

 знання основної  та додаткової літератури; 

 уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді виробничих ситуацій, 

розв’язання задач, проведення розрахунків, при виконанні завдань, внесених на розгляд в 

аудиторії; 

 логіка, структура, стиль викладу матеріалу при виступах в аудиторії, вміння 

захищати свою позицію та здійснювати узагальнення інформації, отриманої з відповідей 

інших осіб. 

«5» балів студент отримує, якщо його відповідь повністю відповідає визначеним 

критеріям. Він повинен знати відповіді на всі питання навчальної програми, 

продемонструвати повні і глибокі знання лекційного матеріалу, а також додаткової 

літератури.  

«4» бали свідчить, що студент має тверді знання з дисципліни  в обсязі навчальної 

програми. Але у розкритті змісту питань були допущені незначні помилки у 

формулюванні термінів і категорій, або недостатнє висвітлення практичних аспектів 

питання.  

«3» бали виставляється тоді, коли знання студентів відповідають мінімуму і не 

нижче вимог, які існують у вищій школі, в навчальних планах і програмах. Студент 

продемонстрував, хоча і не в повному обсязі, але в цілому, правильні знання програми 

курсу, виявив розуміння основного змісту питань. 

«2-0» балів ставиться при наявності серйозних недоліків, коли знання студента 

нижче мінімуму навчальної програми, коли вони мають хаотичний і безсистемний 

характер, коли у студента відсутнє розуміння не тільки другорядних, але і вузлових 

питань курсу. 

Критерії оцінки знань при розв’язанні задач. 
«5» балів ставиться коли студент дає повну вичерпну відповідь. Вона складається з 

правильних арифметичних дій, доцільного та логічного теоретичного обґрунтування 

виконаних розрахунків. 

«4» бали ставиться тоді, коли теоретичне обґрунтування зроблене, хід розв’язання 

вірний, але є помилка при арифметичних розрахунках. 
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«3» бали студент отримує у тому випадку, коли арифметичне рішення задачі 

дається без повного теоретичного обґрунтування. 

«2-0» ставиться, коли студент зовсім не розв’язує задачі, або розв’язує її 

неправильно. Опис та розв’язок є повністю ідентичним опису і розв’язку задачі іншим 

студентом. 

Критерії оцінки відповідей на тестові питання. 

Тестове завдання передбачає необхідність вибрати одну або кілька правильних 

відповідей на поставлені питання. Кожна правильна відповідь на тестові запитання 

оцінюється в 1 бал. На виконання одного завдання відводиться 1-2 хвилини. 

Загальна оцінка за тестове завдання виставляється в залежності від набраної 

кількості балів:  

«5» балів виставляється, якщо правильні відповіді складають 90-100%. 

«4» бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 70-89%. 

«3» бали виставляється, якщо правильні відповіді складають 50 - 69%. 

«2-0» виставляється, якщо правильні відповіді складають до 50%. 

Критерії оцінки контрольні роботи 

Контрольна робота містить практичну та теоретичну складові і включають: 1 

проблемно-аналітичне завдання і  20 тестових запитань.  

Максимальна кількість балів за контрольну роботу – 15 балів, з них за завдання – 5 

балів, за тести – 10 балів.  

Оцінка “5” (відмінно) – 15-14 балів. 

Оцінка “4” (добре) – 13-12 балів. 

Оцінка “3” (задовільно) – 11-10 балів. 

  Оцінка “2” (незадовільно) – 9-0 бал 

 

8. Схема нарахування балів 

  

 Приклад для підсумкового семестрового контролю при проведенні залікової роботи 

 

Поточний контроль, самостійна робота 

 залік Сума Теми  

 

Контроль

на  

Робота 1 

 

Контрол

ьна  

Робота 

2 

 

Разом 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 …. – 

Т9 

15 15 60 40 100 

4 3 4 4 3.. - 3 

 

Шкала оцінювання 

 

Сума балів за всі види навчальної 

діяльності протягом семестру 

Оцінка 

для екзамену для заліку 

90 – 100 відмінно   

 

зараховано 
70-89 добре  

50-69 задовільно  

1-49 незадовільно не зараховано 
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9. Рекомендована література 

 

1. Бечко П. К. Основи оподаткування: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2009.–168 с. 

2. Замасло О. Т. Податкова система: навчальний посібник \ О. Т. Замасло, І. І. 

Приймак, О. В. Грін. – Львів: ЛНУ ім. І.Франка, 2011. – 377 с. 

3. Золотько І. А. Податкова система: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2004 

4. Мединська Т. В. Податкова система: Навч. посібник. / Т. В. Мединська, Н. І. 

Власюк – Львів: «Магнолія 2006», 2010. – 276 с. 

5. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. №4495-VI (зі змінами та 

доповненнями). 

6. Оподаткування підприємств: Навч. посіб. У 2-х част. ч.1/Климчук С. В. – К.: 

ЦНЛ, 2004 

7. Податкова система: Навч. посібник / За ред.. І. О. Лютого. – К.: ЦУЛ, 2009. – 456 

с. 

8. Податкова система. Підручник / За ред. С. М. Онисько. – Львів: «Новий світ», 

2004 

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755- VI (зі змінами та 

доповненнями) 

11. Податкові системи зарубіжних держав: Навч. посібник / За заг. ред. П. В. 

Мельника. – К.: Кондор, 2012. – 222 с. 

12. Прокопенко Н. С. Методичні аспекти формування податкової системи України. 

– К.: ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2009. – 90 с. 

13. Прокопенко Н. С., Фененко П. О. Оподаткування підприємств: Курс лекцій. / Н. 

С. Прокопенко, П. О. Фененко – К.: КиМУ, 2009. – 118 с. 

14. Соколовська А. М. Податкова система України: теорія та практика становлення. 

— К.: НДФІ, 2006. 

 
10. Посилання на інформаційні ресурси в Інтернеті, відео-лекції, інше методичне 

забезпечення 
78. Актуальні проблеми економіки 

83. Економіка України. 

84. Економіка, фінанси, право. 

85. Економіст. 

86. Нормативні акти з фінансів, податків, страхування та бух обліку. 

87. Финансовые услуги. 

88. Фінанси України. 

89. Фінансова справа. 

92. Экономист. 

100. www.dfp.gov.ua 

101. www.minfin.gov.ua 

102. www.rada.kiev.uawww.bank.gov.ua 

103. www.aub.com.ua 

104. http://www.bank.gov.ua/control/uk/index 

 

11. Особливості навчання за денною формою в умовах подовження дії обставин 

непоборної сили (в тому числі запровадження карантинних обмежень через 

пандемію) 

 

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

В умовах дії карантинних обмежень освітній процес в університеті здійснюється за 

змішаною формою навчання, а саме:  

http://www.bank.gov.ua/control/uk/index
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– дистанційно (за затвердженим  розкладом занять) на платформі Zoom 

проводяться всі лекційні заняття;  

– дистанційно на платформах Classroom та Zoom в певному відсотку можуть  

проводитися практичні (семінарські), індивідуальні заняття та консультації, контроль 

самостійної роботи, можливе написання контрольної роботи, передбаченої навчальним 

планом; 

– аудиторно  (за затвердженим  розкладом занять) проводяться практичні та 

семінарські заняття у навчальних групах кількістю до 20 осіб з урахуванням відповідних 

санітарних і протиепідемічних заходів. 

 

Складання підсумкового семестрового контролю: в разі запровадження жорстких 

карантинних обмежень з забороною відвідування ЗВО студентам денної форми навчання 

надається можливість (за заявою, погодженою деканом факультету) скласти залік 

дистанційно на платформі Classroom в дистанційному курсі «Оподаткування суб’єктів 

господарювання». 


