




  

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Облік і звітність в оподаткуванні»  

 Найменування 

показників  

Напрям підготовки, 

освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 4 

Напрям підготовки 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова 

 

Модулів – 3 
Спеціальність: 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 4–й 5–й 

Загальна кількість 

годин – 120 

Семестр 

7–й 9–й 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 4 

самостійної роботи 

студента – 4 

Ступінь 

бакалавр 

 

Лекції 

28 год. 6 год. 

Практичні 

20 год. 8 год. 

Лабораторні 

- год. - год. 

Самостійна робота 

72 год. 106 год. 

Індивідуальні завдання: 

год. 

36 год. 53 год. 

Курсовий проект 

(робота) 

-  год. - год. 

Вид контролю: 

Іспит  Іспит  

 

 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 0,67 

для заочної форми навчання – 0,13 

 

 

 

 

 



  

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Податковий облік – це підсистема бухгалтерського обліку, яка за певними 

правилами, затвердженими державою, виконує функції нарахування та сплати 

податків відповідним державним органам. 

Мета викладання дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» - 

формування у майбутніх фахівців твердих теоретичних знань і практичних 

навичок щодо організації податкового обліку на підприємствах України; 

засвоєння особливостей обліку операцій з метою нарахування та сплати податків, 

зборів (інших обов'язкових платежів) та складання податкової звітності.  

Предмет навчальної дисципліни – податковий облік. 

Вивчення дисципліни включає аудиторні – лекційні і практичні заняття, а 

також самостійну роботу, в тому числі індивідуальну, що забезпечить закріплення 

теоретичних знань, сприяє набуттю практичних навичок для прийняття рішення у 

бізнесі.  

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен:  

знати: основні принципи організації податкового обліку на підприємствах 

України, методологію податкового обліку бази оподаткування та складання 

податкової звітності з податку на додану вартість, податку на прибуток 

підприємства, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску, 

акцизного, екологічного, земельного податків та за іншими платежами, місцевими 

податками та зборами. 

вміти: розраховувати базу оподаткування за вищеназваними податками, 

складати регістри податкового обліку та податкові декларації. 

 

 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовний модуль 1. Роль обліку в реалізації системи оподаткування в 

Україні, порядок адміністрування податків. Основні принципи побудови 

податкового обліку ПДВ. 

 

Тема 1. Мета та основні завдання  податкового обліку. Методичне і 

нормативно-правове забезпечення податкового обліку. Основні принципи 

організації податкового обліку (Визначення податкового обліку. Мета та 

основні завдання податкового обліку. Методичне і нормативно-правове 

забезпечення податкового обліку. Основні принципи організації податкового 

обліку.   Вимоги до системи податкового обліку. Методика податкового обліку. 

Основи документування в системі податкового обліку. Узагальнення інформації в 



  

системі податкового обліку. Податкові декларації.  Відповідальність за 

організацію податкового обліку.)   

Тема 2. Порядок адміністрування податків, зборів (обов’язкових 

платежів) згідно податкового кодексу (ПК) (Контролюючі органи та органи 

стягнення. Листування з платником податків. Умови повернення помилково 

та/або надміру сплачених грошових зобов’язань. Вимоги до підтвердження даних, 

визначених у податковій звітності. Податкова декларація (розрахунок). 

Складення та подання податкової декларації до органів державної податкової 

служби.  Податкова консультація та наслідки застосування податкових 

консультацій. Визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань 

платника податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих 

органів. Податковий контроль.  Облік платників податків. Iнформа-ційно-

аналітичне забезпечення діяльності органів державної податкової служби.) 

Тема 3. Податковий облік податку на додану вартість (ПДВ) (Платники 

податку. Визначення податкового зобов’язання та податкового кредиту з 

податку на додану вартість (ПДВ). Ставки та пільги. Методика розрахунку бази 

оподаткування по ПДВ та розрахунку суми ПДВ, що підлягає сплаті в бюджет. 

Вимоги до організації податкового обліку по ПДВ. Визначення податкового 

зобов’язання по ПДВ. Структура та порядок оформлення податкової накладної. 

Облік податкових накладних виписаних. Структура і порядок ведення реєстру 

виданих податкових накладних. Узгодження суми податкового зобов’язання з 

даними бухгалтерського обліку. Визначення податкового кредиту по ПДВ. Облік 

податкових накладних отриманих. Структура і порядок ведення реєстру 

отриманих податкових накладних. Узгодження суми податкового кредиту з ПДВ 

з даними бухгалтерського обліку. Склад податкової звітності з ПДВ. Порядок 

складання Податкової декларації по ПДВ з додатками та терміни її подання в 

системі оподаткування.) 

 

Змістовний модуль  2. Податковий облік податку на прибуток, податку 

на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору  
 

Тема 4. Облік податку прибуток  підприємства 

(Платники податку. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення доходів та їх 

склад. Доходи, що не враховуються для визначення об’єкта оподаткування. 

Порядок визнання доходів. Склад витрат та порядок їх визнання. Витрати, що 

не враховуються при визначенні оподатковуваного прибутку. Особливості 

визнання витрат подвійного призначення. Особливості визначення складу витрат 

платника податку в разі сплати процентів за борговими зобов’язаннями. 

Особливості визначення складу витрат на виплати фізичним особам згідно з 

трудовими договорами та договорами цивільно-правового характеру. 

Особливості віднесення до складу витрат сум внесків на соціальні заходи. 

Об’єкти амортизації.  Класифікація груп основних засобів та інших необоротних 

активів. Методи нарахування амортизації . Визначення вартості об’єктів 

амортизації. Облік операцій із землею та її капітальним поліпшенням Податкова 

база. Порядок урахування від’ємного значення об’єкта оподаткування в 
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результатах наступних податкових періодів. Ставки та порядок обчислення 

податку. Оподаткування операцій особливого виду. Звільнення від 

оподаткування. Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської 

продукції. Особливості оподаткування страховика. Оподаткування 

неприбуткових установ та організацій. Особливості оподаткування прибутку 

підприємств, отриманого у зв’язку із впровадженням енергоефективних 

технологій. Безнадійна та сумнівна заборгованість. Особливості оподаткування 

нерезидентів. Спеціальні правила. Платники податку)  
 

Тема 5. Облік податку на доходи фізичних осіб  (ПДФО), єдиного 

соціального внеску (ЄСВ ) та військового збору (ВЗ) (Об’єкт оподаткування. 

База оподаткування. Доходи, які не включаються до розрахунку загального 

місячного (річного) оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки 

податку. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку 

до бюджету. Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. Особливості 

нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. Особи, 

відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку до 

бюджету. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об’єктів 

нерухомого майна. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну 

об’єктів рухомого майна. Оподаткування доходу, отриманого платником 

податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, 

майнових чи немайнових прав. Визначення суми процентів, сплачених платником 

податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою нарахування 

податкової знижки. Забезпечення виконання податкових зобов’язань. 

Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від 

провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали спрощену систему 

оподаткування. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою, яка 

провадить незалежну професійну діяльність. Порядок подання річної декларації 

про майновий стан і доходи (податкової декларації). Податковий облік єдиного 

соціального внеску та військового збору. Платники. База. Звітність)  
 

Змістовний модуль 3. Податковий облік зборів, платежів, місцевих 

податків та зборів. Особливості податкових перевірок. 

Тема 6. Облік інших загальнодержавних податків і зборів  (Платники 

податків. Об’єкти оподаткування. База оподаткування. Підакцизні товари та 

ставки податку. Дата виникнення податкових зобов’язань. Порядок обчислення 

податку з товарів, вироблених на митній території України. Порядок обчислення 

податку з товарів, які ввозяться на митну територію України. Порядок 

обчислення податку в разі тимчасового ввезення на митну територію України 

та переміщення через митну територію України транзитом підакцизних 

товарів. Мито, та його види і облік. Методи визначення митної вартості 

товарів. Державне мито та його ставки, порядок стягнення та сплати. Ставки 

податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

та пересувними джерелами забруднення. Ставки податку за скиди забруднюючих 

речовин у водні об’єкти та за розміщення відходів у спеціально відведених для 



  

цього місцях чи на об’єктах.  Облік рентної плати: за користування надрами для 

видобування корисних копалин; за користування надрами в цілях, не пов'язаних з 

видобуванням корисних копалин; за користування радіочастотним ресурсом 

України; за спеціальне використання води; за спеціальне використання лісових 

ресурсів. Складання та подання декларації з акцизного, екологічного податку, 

рентних платежів. Контроль за сплатою податків та платежів. 

Відповідальність платників податку.)  

 
Тема 7. Облік місцевих податків і зборів. (Податковий облік податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники податку, об'єкт 

оподаткування, база оподаткування, пільги із сплати податку, ставка податку, 

податковий період, порядок обчислення суми податку, порядок обчислення сум 

податку в разі зміни власника об'єкта оподаткування податком, порядок сплати 

податку, строки сплати податку. Ставки податку за земельні ділянки 

сільськогосподарських угідь (незалежно від місцезнаходження). Оподаткування 

земельних ділянок, наданих на землях лісогосподарського призначення (незалежно 

від місцезнаходження). Ставка податку за земельні ділянки, нормативну грошову 

оцінку яких проведено (незалежно від місцезнаходження). Податковий період. 

Порядок обчислення плати за землю. Порядок і строки сплати податку. Єдиний 

податок та спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Групи 

платників та ставки єдиного податку. Платники єдиного податку. Порядок 

визначення доходу для платників єдиного податку. Пільги платників єдиного 

податку. Податковий облік збору за місця для паркування транспортних засобів: 

платники збору, об'єкт і база оподаткування збором, ставки збору, особливості 

встановлення збору, порядок обчислення та строки сплати збору. Податковий 

облік збору за провадження деяких видів підприємницької діяльності: платники 

збору, види діяльності, які провадяться з придбанням пільгового торгового 

патенту, ставки збору,  порядок придбання торгового патенту,  порядок та 

строки сплати збору,  порядок використання торгового патенту, строк дії 

торгового патенту. Податковий облік туристичного збору:  платники збору,  

ставка збору, база справляння збору,  податкові агенти,  особливості справляння 

збору,  порядок сплати збору.)   

Тема 8. Особливості здійснення податкових перевірок та застосування 

штрафних санкцій згідно податкового  кодексу. (Види перевірок. Порядок 

проведення камеральної, документальних планових і позапланових перевірок,  

документальної невиїзної перевірки і фактичної перевірки. Умови та порядок 

допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення 

документальних виїзних та фактичних перевірок. Строки проведення виїзних 

перевірок. Надання платниками податків документів. Оформлення результатів 

перевірок. Погашення податкового боргу платників податків. Зміст податкової 

застави. Виникнення права податкової застави. Узгодження операцій із 

заставленим майном. Припинення податкової застави. Адміністративний арешт 

майна. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового 

боргу платника податків. Списання безнадійного податкового боргу. Строки 

давності та їх застосування. Особи, які притягаються до відповідальності за 
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вчинення правопорушень. Види відповідальності за порушення законів з питань 

оподаткування та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого 

покладено на контролюючі органи. Загальні умови притягнення до фінансової 

відповідальності. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи). Строки давності для 

застосування штрафних (фінансових) санкцій (штрафів). Неподання або 

несвоєчасне подання податкової звітності або невиконання вимог щодо внесення 

змін до податкової звітності. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) у разі 

визначення контролюючим органом суми податкового зобов’язання. Порушення 

порядку отримання та використання торгового патенту. Порушення правил 

сплати (перерахування) податків. Порядок сплати пені, нарахованої за 

невиконання податкового зобов’язання.)  

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН) 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

усього  у тому числі усьо

го  

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 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1  

 Роль обліку в реалізації системи оподаткування в Україні, порядок 

адміністрування податків. Основні принципи побудови податкового  

обліку ПДВ 

Тема 1. Законодавчо-

нормативне регулювання 

податкового обліку. 

Характеристика 

предмету та об’єктів 

податкового обліку 

13 2 2 – 3 9 13 0,5 0,5 – 4 12 

Тема 2. Порядок 

адміністрування 

податків, зборів 

(обов’язкових платежів) 

згідно податкового 

кодексу України (ПКУ)  

13 2 2 – 4 9 11 0,5 0,5 – 5 10 

Тема 3. Облік податку на 

додану вартість (ПДВ) 
17 4 4 – 5 9 15 1 1 – 7 13 

Всього за змістовим 

модулем 1 
43 8 8 - 12 27 39 2 2 - 16 35 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

Податковий облік податку на прибуток , податку на доходу 

фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору 

Тема 4. Облік податку 

прибуток  підприємства 
17 4 4 - 5 9 17 1 1 - 8 15 



  

Тема 5. Облік податку на 

доходи фізичних осіб  

(ПДФО), єдиного 

соціального внеску 

(ЄСВ ) та військового 

збору (ВЗ) 

15 4 2 - 5 9 18 1 2 - 8 15 

Всього за змістовим 

 модулем  2 
32 8 6 - 10 18 35 2 3 - 16 30 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3 

Податковий облік зборів, платежів, місцевих податків та зборів. 

Особливості податкових перевірок 

Тема 6. Облік інших 

загальнодержавних 

податків і зборів 
15 4 2 - 4 9 15,5 0,5 1 - 5 14 

Тема 7. Облік місцевих 

податків і зборів 15 4 2 - 4 9 15,5 0,5 1 - 6 14 

Тема 8. Особливості 

здійснення податкових 

перевірок та застосуван-

ня штрафних санкцій 

згідно податкового 

 кодексу 

15 4 2 - 4 9 15 1 1 - 5 13 

Всього за змістовим 

 модулем  3 
45 12 6 - 12 27 46 2 3 - 20 41 

УСЬОГО ГОДИН 120 28 20 - 34 72 120 6 8 - 48 106 

 

5. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ АБО СЕМІНАРСЬКИХ, АБО 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

денна 

форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

1 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Законодавчо-нормативне регулювання 

податкового обліку. Характеристика предмету та 

об’єктів податкового обліку» 

2 0,5 

2 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Порядок адміністрування податків, зборів 

(обов’язкових платежів) згідно податкового кодексу 

України (ПКУ)» 

2 0,5 

3 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Облік податку на додану вартість (ПДВ)» 
4 1 

4 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Облік податку прибуток  підприємства» 
4 1 



  

5 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Облік податку на доходи фізичних осіб  

(ПДФО), єдиного соціального внеску (ЄСВ ) та 

військового збору (ВЗ)» 

2 1 

6 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Облік інших загальнодержавних податків і 

зборів» 

2 0,5 

7 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Податковий облік місцевих податків і зборів» 
2 0,5 

8 Усне та тестове опитування і розв’язання завдань за 

темою: «Особливості здійснення податкових перевірок 

та застосування штрафних санкцій згідно податкового 

 кодексу» 

2 1 

ВСЬОГО 20 6 

 

6. САМОСТІЙНА РОБОТА 

Самостійна  робота студента – це основний засіб оволодіння навчальним 

матеріалом під керівництвом викладача у час, вільний  від обов’язкових 

навчальних (аудиторних) занять. 

Розподіл годин самостійної роботи здійснюється відповідно до видів 

самостійної роботи студента з дисципліни та відповідних нормативів 

навантаження на студента з кремами видами самостійної роботи студента в 

годинах.  

№ 

з/п 
Види навчальної діяльності 

Кількість годин 

 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

1 Опрацювання лекційного матеріалу  11 20 

2 Підготовка до практичних  занять 22 30 

3 Опрацювання окремих розділів програми, які не 

виносяться на лекції  
5 8 

4 Виконання індивідуальних навчально-дослідних 

завдань 
34 48 

5 Виконання курсового проекту (роботи) – – 

Разом з дисципліни 72 106 

 

7. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Завдання для індивідуальної роботи передбачає виконання індивідуального 

додаткового завдання до практичних занять №№ 1-8. 

 
8. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

При викладанні дисципліни використовується КМСОНП. На практичних 

заняттях використовуються завдання для розв’язання завдань, тести для 



  

підсумкового контролю знань студентів денної форми навчання з окремих тем 

дисципліни.                                    

 

9. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 

Поточний контроль знань студентів з дисципліни здійснюється шляхом 

усного та письмово опитування студентів та розв’язання ними практичних 

завдань на практичних заняттях, а також підсумкового тестування з окремих тем 

дисципліни. 

Засобами для проведення поточного контролю знань студентів з дисципліни 

є: 

– завдання для проведення практичних занять; 

– завдання для самостійної роботи студентів; 

– контрольні тести з усіх тем дисципліни. 

Підсумковий контроль знань студентів здійснюється шляхом іспиту 

дисципліни на підставі накопичених кожним студентом балів рейтингу на протязі 

семестру під час поточного контролю. 

Вхідний контроль знань студентів з дисциплін, які забезпечують дану 

дисципліну, здійснюється за допомогою тестового опитування. 

Контроль залишкових знань студентів з дисципліни здійснюється за 

допомогою тестового опитування на сайті дистанційної освіти 

(moodle.vc51.onaft). 

                                                                        

 

10. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 

 

Рейтингова система ОНАХТ – 100-бальна. 

Робоча навчальна програма повинна передбачати розподіл цих балів у 

кожному змістовому модулі за видами контролю, в т.ч. за самостійною та 

індивідуальною роботою студентів. 

Вивчення кожного змістового модуля завершується оцінкою.  

Оцінка залікового кредиту (тобто оцінка з дисципліни за семестр) 

визначається за формулою 

Оц = 
m

M
m

i

i
1

, 

де Оц – оцінка залікового кредиту; 

Mi – оцінка за i-й змістовий модуль залікового кредиту; 

m – кількість змістових модулів у заліковому кредиті. 

Якщо вивчення дисципліни протягом семестру завершується заліком або 

екзаменом, то позитивна оцінка за змістовий модуль повинна бути в межах 60 – 

100 балів. 

          Однакові види роботи студентів обох форм навчання повинні оцінюватись 

однаковими оціночними балами, помноженими на відповідну кількість робіт. 

Виняток становить оцінка виконання індивідуальних завдань (контрольних робіт), 



  

що пояснюється суттєвою різницею їх змістів та обсягів – значно більших у 

заочників. 

          Кількість модулів обох форм навчання повинна бути однаковою. Якщо 

кількість контрольних робіт заочників менша, ніж кількість модулів, зміст 

контрольної роботи розбивається відповідно до кількості модулів.  

          Приклад зіставлення рейтингових балів для двох форм навчання змістового 

модуля, що закінчується екзаменом, наведено нижче в таблиці.  
 

Таблиця 10. Оцінні бали рейтингового контролю знань студентів 

 

Вид роботи, що підлягає        

контролю 

Оцінні 

бали 

Форма навчання 

денна заочна 

min 

д/з 

max 

д/з 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць 

Сумарні 

бали 

Кільк. 

робіт, 

одини

ць  

Сумарні 

бали 

min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

7-й семестр (9-й) 

 

Змістовий модуль 1 –  Роль обліку в реалізації системи оподаткування в 

Україні, порядок адміністрування податків. Основні принципи побудови 

податкового обліку ПДВ 

Робота на лекціях 1/2 2/4 4 4 8 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

4 

/7 
4 8 16 1 3 7 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 

- 

/2 

- 

/5 
- - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 4 4 8 1 2 4 

Виконання індивідуальних 

завдань 

19 

/26 

23/ 

40 
1 19 23 1 26 40 

Проміжна сума  – – – 35 55 – 35 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

15/ 

20 

20/ 

30 
1 15 20 1 20 30 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 

10/ 

5 

15/ 

10 
 10 15  5 10 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 1 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 2 –  Податковий облік податку на прибуток, податку 

на доходи фізичних осіб, єдиного соціального внеску та військового збору 
Робота на лекціях 1/2 2/4 4 4 8 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 



  

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 

2 

/3 

4 

/7 
3 6 12 1,5 4,5 10,5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
- 

/2 

- 

/5 
- - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 3 3 6 1,5 3 6 

Виконання індивідуальних 

завдань 

17/ 

18,5 

24/ 

34,5 
1 17 24 1 18,5 34,5 

Проміжна сума  – – – 30 50 – 30 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 

30 

/40 

60 

/61 
1 30 40 1 30 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
- - - - - - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 
студентів 

0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 2 – – – 60 100 – 60 100 

Змістовий модуль 3 –  Податковий облік зборів, платежів, місцевих 

податків та зборів. Особливості податкових перевірок 
Робота на лекціях 1/2 2/4 6 6 12 1 2 4 

Виконання лабораторних   

робіт 
– – – – – – – – 

Робота на практичних / 

семінарських заняттях 
2 

/3 

4 

/7 
3 6 12 1,5 4,5 10,5 

Опрацювання тем, не 

винесених на лекції 
- 

/2 

- 

/5 
- - - 1 2 5 

Підготовка до практичних 

занять  
1/2 2/4 3 3 6 1,5 3 6 

Виконання індивідуальних 

завдань 
25/ 

18,5 

30/ 

37,5 
1 25 30 1 18,5 34,5 

Проміжна сума  – – – 40 60 – 30 60 

Модульний контроль у 

поточному семестрі 
20 

/30 

30 

/40 
1 20 30 1 30 40 

Контроль результатів 

дистанційного модулю 
- - - - - - - - 

Рейтинг за творчі здобутки 

студентів 
0 10  0 10 - - - 

Оцінка за змістовий модуль 3 – – – 60 100 – 60 100 

Разом з дисципліни  60...100 60...100 

 

Таблиця 11. Відповідність оцінки знань студентів за різними шкалами 

Підсумки складання екзамену: 

ОЦІНКА 

За національною шкалою 
Кількість балів 

за шкалою ВНЗ 
ECTS 

відмінно 88 – 100 А 

добре 81 – 87 В 



  

74 – 80 С 

задовільно 
68 – 73 D 

60 – 67 E 

незадовільно 
40 – 59 FX 

0 – 39 F 

 

11. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

1. Методичні вказівки до практичних занять з курсу «Облік і звітність в 

оподаткуванні» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» денної форми навчання / Укл. Л.Б. Скляр – Одеса: ОНАХТ, 2017.  

2. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Облік і звітність 

в оподаткуванні» для студентів ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» заочної форми навчання / Укл Л.Б. Скляр – Одеса: ОНАХТ, 2017 

3. Конспект лекцій з курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів 

ступеню «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної 

форм навчання / Укл.  Л.Б. Скляр. – Одеса: ОНАХТ, 2018.  

 

12. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова   

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : закон 

України від 16.07.1999 № 996-ХІV. 

2. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI. 

3.  Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку : затв. наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88. 

4. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і ор ганізацій : затв. наказом Міністерства 

фінансів України від 30.11.1999 № 291. 

5. Спрощений План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій суб’єктів малого підприємництва : затв. 

наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 186. 

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку ак- 

тивів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій : 

затв. наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. 

7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні 

вимоги до фінансової звітності” від 07.02.2013 № 73. 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах” : затв. наказом Міністерства фінансів України від 

28.05.1999 № 137. 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід” : затв. Наказом 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 № 290. 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати” : затв. нака-

зом Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”  

затв. наказом Міністерства фінансів України 28.12.2000 № 353. 
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Допоміжна 

1. Періодичні видання: Бухгалтерський облік і аудит, Все про бухгалтерський 

облік. 
 

13. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Навчально-методичний кабінет кафедри обліку та аудиту ОНАХТ, ауд. А-

301. 

2. Бібліотека ОНАХТ. 

3. Одеська наукова бібліотека ім. М. Горького. 

4. Сайти мережі Internet: 

www.rada.gov.ua;  

www. buhgalteria.com.ua; 

www.liga.net;  

www.nau.kiev.ua;  

basa.tav.kharkov.ua;  

www.ukrpravo.com 
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