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1. . Загальна характеристика навчальної дисципліни
1. Кількість кредитів за ЄКТС: ІІ, ІV курс- 4, ІІІ курс - 6.
2. Кількість модулів: 2.
3. Обов’язкова (варіативна) у відповідності до навчального плану (зазначити) обов’язкова
4. Курс – ІІ, ІІ, ІV.
5. Семестр – ІІ курс – 3, ІІІ курс – 6, ІV курс - 7.
6. Кількість годин: – загальна кількість: ІІ курс – 120, ІІІ курс – 180, ІV курс - 120..
- лекції: ІІ курс – 16, ІІІ курс – 16, ІV курс - 16..
- практичні (семінарські, лабораторні) заняття: ІІ курс – 24, ІІІ курс – 44, ІV курс - 24..
- самостійна робота: ІІ курс – 80, ІІІ курс – 120, ІV курс - 80..
- вид підсумкового контролю (зазначити: ПМК (залік), екзамен): 1 семестр – екзамен.

2. Перелік компетентностей та програмні результати навчання з
навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні»
Мета навчальної дисципліни: формування системи знань з теорії та
практики ведення обліку в системі оподаткування підприємствами –
платниками податків і зборів (обов’язкових платежів).
Завдання навчальної дисципліни: вивчення особливостей організації та
ведення обліку в системі оподаткування підприємства; оволодіння методикою
обчислення загальнодержавних і місцевих податків та зборів; набуття навичок
аналізу й застосування нормативних документів в діяльності підприємства з
метою попередження порушень податкового законодавства.
Компетентності,
якими повинен
оволодіти здобувач
ЗК01
ЗК02
ЗК03
ЗК04
ЗК06
ЗК07
ЗК08
ЗК09
ЗК11
СК01

СК02
СК03

Програмні результати навчання
Загальні компетентності
Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність працювати в команді.
Здатність працювати автономно.
Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Здатність бути критичним та самокритичним.
Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної
діяльності.
Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.
Навички використання сучасних інформаційних систем і
комунікаційних технологій.
Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за допомогою
інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, робити
узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які властиві
сучасним процесам в економіці.
Використовувати математичний інструментарій для дослідження
соціально-економічних процесів, розв’язання прикладних завдань в
сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
Здатність до відображення інформації про господарські операції
суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку,
їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для
задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення.

СК04
СК06
СК08

СК09
СК11

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності
Застосовувати знання права та податкового законодавства в
практичній діяльності суб’єктів господарювання.
Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих
інформаційних систем і комп’ютерних технологій.
Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських
цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та
регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й
використання його ресурсів.
Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності
підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського
обліку і оподаткування.
Демонструвати розуміння вимог щодо професійної діяльності,
зумовлених необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її
зміцнення як демократичної, соціальної, правової держави.

3. Програма навчальної дисципліни
Затверджена Вченою радою Вищого навчального закладу Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі», протокол від «27» червня 2018
року № ___.

4. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів ІІ та ІV
курсів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Модуль 1. «Теоретичні основи обліку в оподаткуванні, облік податку на прибуток,
податку на додану вартість та обов’язкових платежів, які пов’язані з оплатою праці
працівників підприємства»
Тема 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів
підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база його ведення
Лекція 1. Основні засади 2
Практичне заняття 1. 2
3, 4, 6, 12,
8
побудови
обліку
в
Основні засади побудови
13, 14
системі оподаткування
обліку
в
системі
суб’єктів
підприємоподаткування суб’єктів
ницької діяльності та
підприємницької
законодавчо-нормативдіяльності
та
на база його ведення
законодавчо-нормативна
база його ведення
1. Склад та принципи

податкового
законодавства в Україні
2. Сутність та
класифікація податків
(зборів)
3. Обов’язки і права
платників податків
4. Адміністрування
податків і зборів
5. Системи
оподаткування

1. Склад та принципи
податкового
законодавства в Україні
2. Сутність та
класифікація податків
(зборів)
3. Обов’язки і права
платників податків
4. Адміністрування
податків і зборів
5. Системи
оподаткування

Тема 2. Облік податку на прибуток підприємства
Лекція 2. Облік податку
Практичне заняття 2.
2
2
2, 3, 4, 6, 12,
на прибуток
Облік доходів, що
13, 14
підприємства
враховуються при

1. Платники податку на
прибуток, об’єкт
оподаткування, ставка
податку
2. Склад доходів і
витрат, порядок їх
визнання та обліку
3. Порядок коригування
фінансового результату
на податкові різниці

визначенні об’єкта
оподаткування
1. Платники податку на
прибуток
2. Об’єкт оподаткування
податком на прибуток
3. Ставки податку на
прибуток
4. Склад доходів, порядок
їх визнання та обліку

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Практичне заняття 3.
Облік витрат, що
враховуються при
визначенні об’єкта
оподаткування та
коригування фінансового
результату на податкові
різниці
1. Склад витрат, порядок
їх визнання та обліку
2. Первинні документи,
що підтверджують
виникнення витрат

2

2, 3, 4, 6, 12,
13, 14

4

3. Сутність та порядок
обчислення фінансового
результату до
оподаткування
4. Порядок коригування
обчисленого фінансового
результату на податкові
різниці
Тема 3. Облік податку на додану вартість

Лекція 3. Облік податку
на додану вартість

1. Платники податку на
додану вартість, об'єкт
оподаткування, ставки
ПДВ
2. База оподаткування
ПДВ
3. Операції, що не є
об’єктом оподаткування
ПДВ та звільнені від
оподаткування
4. Порядок виписки
податкової накладної
5. Облік податкового
зобов’язання з ПДВ
6. Облік податкового
кредиту з ПДВ

2

Практичне заняття 4.
Теоретичні основи
стягнення ПДВ
1. Платники податку на
додану вартість
2. Об'єкт оподаткування
ПДВ
3. Ставки ПДВ
4. База оподаткування
ПДВ
5. Операції, що не є
об’єктом оподаткування
ПДВ
6. Операції, що звільнені
від оподаткування ПДВ
7. Порядок виписки
податкової накладної

2

2, 3, 4, 6, 8,
12, 13, 14

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Практичне заняття 5.
Облік податкового
зобов’язання і
податкового кредиту з
ПДВ
1. Дата виникнення
податкового
зобов’язання з ПДВ
2. Облік податкового
зобов’язання з ПДВ
3. Дата виникнення
податкового кредиту з
ПДВ
4. Облік податкового
кредиту з ПДВ

2

2, 3, 4, 6, 8,
12, 13, 14

4

Тема 4. Облік внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Лекція 4. Облік внеску
Практичне заняття 6.
2
2
1, 3, 4, 6, 7,
9
на загальнообов'язкове
Облік внеску на
9, 11, 12, 13,
державне соціальне
загальнообов'язкове
14
страхування
державне соціальне
страхування
1. Платники ЄСВ

1. Платники ЄСВ
2. Об’єкт оподаткування
ЄСВ
3. Ставки ЄСВ
4. Ставки збору на
обов’язкове державне
пенсійне страхування
5. Облік відрахування
ЄСВ від нарахованої
заробітної плати
працівників підприємства

2. Об’єкт
оподаткування ЄСВ
3. Ставки ЄСВ
4. Ставки збору на
обов’язкове державне
пенсійне страхування
5. Облік відрахування
ЄСВ від нарахованої
заробітної плати
працівників
підприємства

Тема 5. Облік податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Лекція 5. Облік податку

на доходи фізичних осіб
та військового збору

1. Платники податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору

2

Практичне заняття 7.
Особливості стягнення
податку на доходи
фізичних осіб та
військового збору
1. Платники податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору

2

1, 3, 4, 6, 10,
12, 13, 14

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
2. Об’єкт оподаткування
податком на доходи
фізичних осіб та
військовим збором,
ставки податків
3. Поняття про податкову
знижку та податкові
соціальні пільги
4. Порядок утримання та
перерахування податку
на доходи фізичних осіб
та військового збору до
бюджету
5. Облік податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору

2. Об’єкт оподаткування
податком на доходи
фізичних осіб та
військовим збором
3. Ставки податків
4. Поняття про податкову
знижку
5. Поняття про податкові
соціальні пільги
Практичне заняття 8.
Облік податку на доходи
фізичних осіб та
військового збору
1. Порядок утримання та
перерахування податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору до
бюджету
2. Облік податку на доходи
фізичних осіб та
військового збору

2

1, 3, 4, 6, 10,
12, 13, 14

4

Модуль 2. «Облік інших загальнодержавних і місцевих податків і зборів»
Тема 6. Облік ресурсних податків і зборів (обов’язкових платежів)

Лекція 6. Облік

ресурсних податків і
зборів (обов’язкових
платежів)

1. Порядок обчислення
та облік рентної плати
за користування
надрами для
видобування корисних
копалин
2. Порядок обчислення
та облік рентної плати
за користування
надрами в цілях, не
пов’язаних з
видобуванням корисних
копалин

2

Практичне заняття 9.
1. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
користування надрами
для видобування
корисних копалин
2. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
користування надрами в
цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних
копалин
3. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
спеціальне використання
води

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

9

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
3. Порядок обчислення
та облік рентної плати за
спеціальне використання
води
4. Порядок обчислення
та облік рентної плати за
спеціальне використання
лісових ресурсів

4. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
спеціальне використання
лісових ресурсів

Тема 7. Облік інших загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів)

Лекція 7. Облік інших

загальнодержавних
податків і зборів
(обов’язкових платежів)

2

1. Платники акцизного
податку, об’єкт
оподаткування та
ставки
2. Порядок обчислення
та облік акцизного
податку
3. Платники
екологічного податку,
об’єкт оподаткування та
ставки
4. Порядок обчислення
та облік екологічного
податку

Практичне заняття 10.
Облік інших
загальнодержавних
податків і зборів
(обов’язкових платежів)

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

9

3, 4, 6, 12,
13, 14

9

1. Платники акцизного
податку, об’єкт
оподаткування та ставки
2. Порядок обчислення та
облік акцизного податку
3. Платники екологічного
податку, об’єкт
оподаткування та ставки
4. Порядок обчислення та
облік екологічного
податку
Тема 8. Облік місцевих податків і зборів

Лекція 8. Облік місцевих

податків і зборів
1. Порядок обчислення та
відображення в обліку
податку на нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки
2. Порядок обчислення та
відображення в обліку
транспортного податку
3. Порядок обчислення та
відображення в обліку
плати за землю

2

Практичне заняття 11.

Облік місцевих податків і
зборів
1. Порядок обчислення та
відображення в обліку
податку
на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки
2. Порядок обчислення та
відображення в обліку
транспортного податку
3. Порядок обчислення та
відображення в обліку
плати за землю

2

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
4. Порядок обчислення та
відображення в обліку
збору за місця для
паркування транспортних
засобів
5. Порядок обчислення та
відображення в обліку
туристичного збору

4. Порядок обчислення та
відображення в обліку
збору
за
місця
для
паркування транспортних
засобів
5. Порядок обчислення та
відображення в обліку
туристичного збору

Тема 9. Особливості обліку у суб’єктів підприємницької діяльності в умовах спрощеної
системи оподаткування

Лекція 9. Особливості
обліку у суб’єктів
підприємницької
діяльності в умовах
спрощеної системи
оподаткування

-

1. Перелік суб'єктів
господарювання, які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку та звітності
2. Порядок визначення і
склад доходів платників
єдиного податку
3. Ставки єдиного
податку
4. Переваги
застосування спрощеної
системи оподаткування
5. Особливості обліку
платників єдиного
податку І-ІІІ груп
6. Платники, об’єкт та
база оподаткування
єдиним податком для
платників четвертої групи
7. Ставки єдиного податку
для платників четвертої
групи
8. Порядок обчислення та
облік єдиного податку
платниками четвертої
групи

Всього, годин

Практичне заняття 12.
Особливості обліку
суб’єктів малого
бізнесу, що сплачують
єдиний податок І-ІІІ
груп
1. Перелік суб'єктів
господарювання, які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку та звітності
2. Порядок визначення і
склад доходів платників
єдиного податку
3. Ставки єдиного
податку
4. Переваги застосування
спрощеної системи
оподаткування
5. Особливості обліку
платників єдиного
податку І-ІІІ груп
6. Платники, об’єкт та база

2

2, 3, 4, 5, 6,
12, 13, 14

9

24

х

80

оподаткування єдиним
податком для платників
четвертої групи
7. Ставки єдиного податку
для платників четвертої
групи
8. Порядок обчислення та
облік єдиного податку
платниками четвертої
групи

16

х

4а. Тематичний план навчальної дисципліни для студентів ІІІ курсу
спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Модуль 1. «Теоретичні основи обліку в оподаткуванні, облік податку на прибуток,
податку на додану вартість та обов’язкових платежів, які пов’язані з оплатою праці
працівників підприємства»
Тема 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування суб’єктів
підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база його ведення
Лекція 1. Основні засади 2
Практичне заняття 1. 2
3, 4, 6, 12,
5
побудови
обліку
в
Основні засади побудови
13, 14
системі оподаткування
обліку
в
системі
суб’єктів
підприємоподаткування суб’єктів
ницької діяльності та
підприємницької
законодавчо-нормативдіяльності
та
на база його ведення
законодавчо-нормативна
база його ведення
1. Склад та принципи

податкового
законодавства в Україні
2. Сутність та
класифікація податків
(зборів)
3. Обов’язки і права
платників податків
4. Адміністрування
податків і зборів
5. Системи
оподаткування

1. Склад та принципи
податкового
законодавства в Україні
2. Сутність та
класифікація податків
(зборів)
3. Обов’язки і права
платників податків
4. Адміністрування
податків і зборів
5. Системи
оподаткування

Тема 2. Облік податку на прибуток підприємства
Лекція 2. Облік податку
Практичне заняття 2.
2
2
2, 3, 4, 6, 12,
на прибуток
Облік доходів, що
13, 14
підприємства
враховуються при

1. Платники податку на
прибуток, об’єкт
оподаткування, ставка
податку
2. Склад доходів і
витрат, порядок їх
визнання та обліку
3. Порядок коригування
фінансового результату
на податкові різниці

визначенні об’єкта
оподаткування
1. Платники податку на
прибуток
2. Об’єкт оподаткування
податком на прибуток
3. Ставки податку на
прибуток
4. Склад доходів, порядок
їх визнання та обліку

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Практичне заняття 3.
Облік витрат, що
враховуються при
визначенні об’єкта
оподаткування
1. Склад витрат, порядок
їх визнання та обліку
2. Первинні документи,
що підтверджують
виникнення витрат
Практичне заняття 4.
Коригування фінансового
результату на податкові
різниці

2

2, 3, 4, 6, 12,
13, 14

5

2

2, 3, 4, 6, 12,
13, 14

5

1. Сутність та порядок
обчислення фінансового
результату до
оподаткування
2. Порядок коригування
обчисленого фінансового
результату на податкові
різниці
Тема 3. Облік податку на додану вартість

Лекція 3. Облік податку
на додану вартість

1. Платники податку на
додану вартість, об'єкт
оподаткування, ставки
ПДВ
2. База оподаткування
ПДВ
3. Операції, що не є
об’єктом оподаткування
ПДВ та звільнені від
оподаткування
4. Порядок виписки
податкової накладної
5. Облік податкового
зобов’язання з ПДВ
6. Облік податкового
кредиту з ПДВ

2

Практичне заняття 5.
Теоретичні основи
стягнення ПДВ
1. Платники податку на
додану вартість
2. Об'єкт оподаткування
ПДВ
3. Ставки ПДВ
4. База оподаткування
ПДВ
5. Операції, що не є
об’єктом оподаткування
ПДВ
6. Операції, що звільнені
від оподаткування ПДВ
7. Порядок виписки
податкової накладної

2

2, 3, 4, 6, 8,
12, 13, 14

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Практичне заняття 6.
Облік податкового
зобов’язання з ПДВ
1. Дата виникнення
податкового
зобов’язання з ПДВ
2. Облік податкового
зобов’язання з ПДВ
Практичне заняття 7.
Облік податкового
кредиту з ПДВ
1. Дата виникнення
податкового кредиту з
ПДВ
2. Облік податкового
кредиту з ПДВ

2

2, 3, 4, 6, 8,
12, 13, 14

5

2

2, 3, 4, 6, 8,
12, 13, 14

5

Тема 4. Облік внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Лекція 4. Облік внеску
Практичне заняття 8.
2
2
1, 3, 4, 6, 7,
5
на загальнообов'язкове
Теоретичні основи
9, 11, 12, 13,
державне соціальне
стягнення ЄСВ
14
страхування
1. Платники ЄСВ

1. Платники ЄСВ
2. Об’єкт
оподаткування ЄСВ
3. Ставки ЄСВ
4. Ставки збору на
обов’язкове державне
пенсійне страхування
5. Облік відрахування
ЄСВ від нарахованої
заробітної плати
працівників
підприємства

2. Об’єкт оподаткування
ЄСВ
3. Ставки ЄСВ
4. Ставки збору на
обов’язкове державне
пенсійне страхування
Практичне заняття 9.
Облік ЄСВ
1. Облік відрахування
ЄСВ від нарахованої
заробітної плати
працівників підприємства

2

1, 3, 4, 6, 7,
9, 11, 12, 13,
14

5

Тема 5. Облік податку на доходи фізичних осіб та військового збору

Лекція 5. Облік податку

на доходи фізичних осіб
та військового збору

1. Платники податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору

2

Практичне заняття 10.
Особливості стягнення
податку на доходи
фізичних осіб та
військового збору
1. Платники податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору

2

1, 3, 4, 6, 10,
12, 13, 14

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
2. Об’єкт оподаткування
податком на доходи
фізичних осіб та
військовим збором,
ставки податків
3. Поняття про податкову
знижку та податкові
соціальні пільги
4. Порядок утримання та
перерахування податку
на доходи фізичних осіб
та військового збору до
бюджету
5. Облік податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору

2. Об’єкт оподаткування
податком на доходи
фізичних осіб та
військовим збором
3. Ставки податків
4. Поняття про податкову
знижку
5. Поняття про податкові
соціальні пільги
Практичне заняття 11.
Облік податку на доходи
фізичних осіб та
військового збору
1. Порядок утримання та
перерахування податку на
доходи фізичних осіб та
військового збору до
бюджету
2. Облік податку на доходи
фізичних осіб та
військового збору

2

1, 3, 4, 6, 10,
12, 13, 14

5

Модуль 2. «Облік інших загальнодержавних і місцевих податків і зборів»
Тема 6. Облік ресурсних податків і зборів (обов’язкових платежів)

Лекція 6. Облік

ресурсних податків і
зборів (обов’язкових
платежів)

1. Порядок обчислення
та облік рентної плати
за користування
надрами для
видобування корисних
копалин
2. Порядок обчислення
та облік рентної плати
за користування
надрами в цілях, не
пов’язаних з
видобуванням корисних
копалин

2

Практичне заняття 12.
Особливості обліку
рентної плати за
користування надрами
для видобування
корисних копалин
1. Платники рентної
плати за користування
надрами для видобування
корисних копалин,
об’єкт, база
оподаткування та ставки
рентної плати
2. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
користування надрами
для видобування
корисних копалин

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
3. Порядок обчислення
та облік рентної плати за
спеціальне використання
води
4. Порядок обчислення
та облік рентної плати за
спеціальне використання
лісових ресурсів

Практичне заняття 13.
Особливості обліку
рентної плати за
користування надрами
в цілях, не пов’язаних з
видобуванням
корисних копалин
1. Платники рентної
плати за користування
надрами в цілях, не
пов’язаних з
видобуванням корисних
копалин, об’єкт, база
оподаткування та ставки
рентної плати
2. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
користування надрами в
цілях, не пов’язаних з
видобуванням корисних
копалин
Практичне заняття 14.
Особливості обліку
рентної плати за
спеціальне
використання води та
лісових ресурсів
1. Платники рентної
плати за спеціальне
використання води,
об’єкт оподаткування та
ставки рентної плати
2. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
спеціальне використання
води
3. Платники рентної
плати за спеціальне
використання лісових
ресурсів, об’єкт
оподаткування та ставки
4. Порядок обчислення та
облік рентної плати за
спеціальне використання
лісових ресурсів

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Тема 7. Облік інших загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів)

Лекція 7. Облік інших

загальнодержавних
податків і зборів
(обов’язкових платежів)

2

Практичне заняття 15.
Облік акцизного податку

1. Платники акцизного
податку, об’єкт
оподаткування та ставки
податку
2. Порядок обчислення та
облік акцизного податку
Практичне заняття 16.

1. Платники акцизного
податку, об’єкт
оподаткування та
ставки
2. Порядок обчислення
та облік акцизного
податку
3. Платники
екологічного податку,
об’єкт оподаткування та
ставки
4. Порядок обчислення
та облік екологічного
податку

Облік екологічного
податку

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

1. Платники екологічного
податку, об’єкт
оподаткування та ставки
податку
2. Порядок обчислення та
облік екологічного
податку
Тема 8. Облік місцевих податків і зборів

Лекція 8. Облік місцевих

податків і зборів
1. Порядок обчислення та
відображення в обліку
податку на нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки
2. Порядок обчислення та
відображення в обліку
транспортного податку
3. Порядок обчислення та
відображення в обліку
плати за землю
4. Порядок обчислення та
відображення в обліку
збору за місця для
паркування транспортних
засобів
5. Порядок обчислення та
відображення в обліку
туристичного збору

2

Практичне заняття 17.
Облік податку на на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки
1. Порядок обчислення
податку
на
нерухоме
майно,
відмінне
від
земельної ділянки
2. Облік податку на
нерухоме майно, відмінне
від земельної ділянки

Практичне заняття 18.
Облік
транспортного
податку та плати за
землю
1. Порядок та облік
транспортного податку
2. Порядок
обчислення
плати за землю
3. Облік плати за землю

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
Практичне заняття 19.
Облік збору за місця для
паркування транспортних
засобів
1. Порядок обчислення
збору
за
місця
для
паркування транспортних
засобів
2. Облік збору за місця для
паркування транспортних
засобів

Практичне заняття 20.
Облік туристичного збору
1. Порядок
обчислення
туристичного збору
2. Обліку
туристичного
збору

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

2

3, 4, 6, 12,
13, 14

5

Тема 9. Особливості обліку у суб’єктів підприємницької діяльності в умовах спрощеної
системи оподаткування

Лекція 9. Особливості
обліку у суб’єктів
підприємницької
діяльності в умовах
спрощеної системи
оподаткування

1. Перелік суб'єктів
господарювання, які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку та звітності
2. Порядок визначення і
склад доходів платників
єдиного податку
3. Ставки єдиного
податку
4. Переваги
застосування спрощеної
системи оподаткування
5. Особливості обліку
платників єдиного
податку І-ІІІ груп
6. Платники, об’єкт та
база оподаткування
єдиним податком для
платників четвертої групи
7. Ставки єдиного податку
для платників четвертої

-

Практичне заняття 21.
Особливості обліку
суб’єктів малого
бізнесу, що сплачують
єдиний податок І-ІІІ
груп
1. Перелік суб'єктів
господарювання, які
застосовують спрощену
систему оподаткування,
обліку та звітності
2. Порядок визначення і
склад доходів платників
єдиного податку
3. Ставки єдиного
податку
Практичне заняття 22.
1. Характеристика
платників єдиного податку
четвертої групи
2. Об’єкт
та
база
оподаткування
єдиним
податком для платників
четвертої групи
3. Ставки єдиного податку
для платників четвертої
групи
4. Порядок обчислення та

2

2, 3, 4, 5, 6,
12, 13, 14

10

2

2, 3, 4, 5, 6,
12, 13, 14

10

Інформаційні
Назва
теми
та
питання
джерела
СамостійНазва модуля (розділу), Обсяг
семінарського,
Обсяг
(порядкона
робота,
теми та питання теми годин
практичного або
годин вий номер
годин
(лекції)
лабораторного заняття
за
переліком)
групи
8. Порядок обчислення та
облік єдиного податку
платниками четвертої
групи

Всього, годин

облік єдиного податку
платниками
четвертої
групи

16

х

44

х

120

5. Система поточного і підсумкового контролю знань студентів
Поточний контроль. Поточна успішність студентів за виконання
навчальних видів робіт на навчальних заняттях і за виконання завдань
самостійної роботи оцінюються за допомогою національної шкали оцінок.
Оцінювання знань студентів при виконані поточних модульних робіт
(поточний модульний контроль) здійснюється за 60-бальною шкалою.
Підсумковий контроль. Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни при
підсумковій формі контролю у вигляді екзамену визначається за
середньозваженою оцінкою, виходячи із загальної оцінки за поточний
модульний контроль (максимум 60 балів) і оцінки за здачу екзамену (максимум
40 балів).
6. Програмне забезпечення комп’ютерної підтримки освітнього процесу
Для проведення практичних занять використовуються програмні продукти,
що встановлені на комп’ютерах в ауд. 133, а саме M.E.Doc та FreeZvit.
7. Рекомендовані джерела інформації
1. Верига Ю.А. Проблемні аспекти та напрями оптимізації оподаткування
доходів фізичних осіб в умовах децентралізації влади / Ю.А. Верига,
Н.В. Прохар // Науковий вісник ПУЕТ. – 2017. – № 4 (82). – С. 94-99.
2. Кулик В. А. Створення онлайн–магазину: особливості обліку та
оподаткування / В. А. Кулик. // Науковий вісник ПУЕТ. – 2016. - № 5. –
С. 325–331.
3. Куцик П. О. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посібник /
П.О. Куцик, О. А. Полянська. – Львів: Вид-во Львів. торгов.-екон. ун-ту,
2017. – 508 с.
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ [Електронний
ресурс]. – Спосіб доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
5. Про затвердження форм книги обліку доходів і книги обліку доходів і

витрат та порядків їх ведення: Наказ Міністерства фінансів України від
19.06.2015
р.
№
5797.
–
Спосіб
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0800-15.
6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України
від
16.07.1999р.
№
996
–
XIV.
–
Спосіб
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
7. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України
від
09.07.2003
р.
№ 1058-IV.
–
Спосіб
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1058-15.
8. Про затвердження Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану
вартість: Наказ Міністерства фінансів України від 01.07.1997 р. № 141. –
Спосіб доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0284-97.
9. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного
внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування: Наказ
Міністерства фінансів України від 20.04.2015 р. № 449. – Спосіб доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0508-15.
10. Про затвердження Порядку подання документів для застосування
податкової соціальної пільги: Постанова Кабінету міністрів України від
29.12.2010
р.
№
1227.
–
Спосіб
доступу:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/postanovi-kabinetuministr/53786.html.
11. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування: Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI. –
Спосіб доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
12.Прохар Н.В. Облік і звітність в оподаткуванні: дистанційний курс /
Н.В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу:
http://www2.el.puet.edu.ua/izdo/course/view.php?id=773.
13.Прохар Н. В. Облік і звітність в оподаткуванні [Електронний ресурс]:
навч.-метод. посібник / Н. В. Прохар. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – Режим
доступу: локальна мережа ПУЕТ.
14.Яструбський М. Я. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посібник /
М. Я. Яструбський, Л. М. Лучишин, Н. I. Римарська. – Львів : Вид-во
Львів. політехніки, 2013. – 376 с.

