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ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОСВІТНЮ КОМПОНЕНТУ 

Анотація 

освітньої 

програми  

Мета вивчення навчальної дисципліни: здійснення супроводу засвоєння 

здобувачами вищої освіти необхідних теоретичних основ, методичних 

рекомендацій і практичних навичок щодо облікового забезпечення податкових 

розрахунків.  

Основні завдання навчальної дисципліни: вивчення основних законодавчих та 

нормативних актів, які регламентують питання облікового забезпечення 

податкових розрахунків; розгляд механізмів обчислення та сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів), які запроваджені в Україні; ознайомлення з 

порядком використання податкової інформації при розрахунках з бюджетом; 

набуття вмінь нарахування та сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів 

при різних системах оподаткування суб’єктами господарювання; вивчення та 

характеристика податкових пільг та пільгових режимів у системі оподаткування, 

ознайомлення з порядком проведення податкових перевірок та видами 

відповідальності платників податків; з’ясування ролі загальної та спрощеної 

системи оподаткування. 

Посилання на 

розміщення 

освітньої 

компоненти на 

навчальній 

платформі Moodle 

https://moodle.pdaa.edu.ua 

Компетентності ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

ЗК05. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.  

ЗК10. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових розрахунків.  

СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку, аналізу, 

аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями підприємства.  

СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, менеджменту 

підприємства та інших користувачів інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування.  

Програмні 

результати 

навчання 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних потреб 

управління суб’єктами господарювання з урахуванням професійного судження.  

ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства. 

ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Структура та 

зміст освітньої 

компоненти 

Додаток А 

Перелік 

соціальних, 

«м’яких» навичок 

(soft skills) 

Економічна компетентність, здатність до навчання, критичне мислення, 

саморозвиток та інші 

Методи навчання  Лекція, виконання практичних завдань, самостійна робота вдома та під 

керівництвом викладача 

Порядок та 

критерії 

Для досягнення цілей та завдань курсу здобувачам вищої освіти необхідно вчасно 

виконувати теоретичні та практичні завдання. За вчасне та якісне виконання 



оцінювання завдань здобувач вищої освіти отримує такі обов’язкові бали (додаток А). 

Здобувачі вищої освіти можуть отримати додаткові бали за: участь у науково-

практичних конференціях (5 балів); підготовку до друку наукових статей (10 

балів).  

Нормативні документи, що регламентують проведення поточного та підсумкового 

контролів знань студентів, можливість їм подання апеляції: 

https://www.pdaa.edu.ua/content/polozhennya-pro-osvitnyu-diyalnist 

Поєднання 

навчання та 

досліджень  

Здобувачі вищої освіти мають можливість додатково отримати бали за виконання 

індивідуальних завдань дослідницького характеру, а також можуть бути долучені 

до написання та опублікування наукових статей з тематики курсу. 

Інформаційні 

ресурси 

1. Котенко Л. М., Фадєєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посіб. Х.: 

НТУ «ХПІ», 2014. 484 с. URL: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-

Press/34827/1/Kotenko_Oblik_i_zvitnist_v_opodatkuvanni_2014.pdf 

2. Куцик П. О., Полянська О. А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. Львів: 

Видавництво Львівського торгівельно-економічного університету, 2017. 508 с. URL: 

http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Kucik/Doc

s/2018.02.20_Kycuk_Polianska_Oblik_i_zvitnist-2017.pdf 

3. Лега О. В., Яловега Л. В. Динаміка нормативного забезпечення оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників. Інноваційна економіка. 2016. № 1. – 2. 

С. 103 – 109. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/319/1/inek_2016_1-2_18.pdf 

4. Лега О. Використання податкової інформації у розрахунках з бюджетом. 

Agricultural and Resource Economics : International Scientific E-Journal. 2017. Vol. 2. 

No. 3. Pp. 63–74. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/318/1/120-279-1-SM_Стаття.pdf. 

5. Лега О. В., Прийдак Т. Б., Яловега Л. В., Канцедал Н. А., Пономаренко О. Г. 

Навчально-методичний посібник для аудиторної та самостійної роботи з 

дисципліни «Облікове забезпечення податкових розрахунків у господарській 

діяльності підприємств» для здобувачів вищої освіти. Полтава : РВВ ПДАА, 2018. 

176 с. 

6. Лега О.В. Податкова декларація як складова конструкції податкової звітності. 

Економічні науки. Серія „Облік і фінанси”. Збірник наукових праць. Луцький 

національний технічний університет. Випуск 10 (37). Ч.2. Луцьк, 2013. С. 411 - 

416.  

7. Лега О. В. Облік розрахунків за податками та платежами: систематизація 

поглядів. Інфраструктура ринку. 2021. № 54. URL: http://www.market-

infr.od.ua/journals/2021/54_2021/43.pdf. 

8. Лега О. В. Податок на додану вартість: документування та звітність / Вісник 

Харківського національного технічного університету сільського господарства. 

Економічні науки. Випуск 150. Харків: ХНТУСГ. 2014. С. 208 - 213.  

*. Лега О. В. Розрахунки за податком на додану вартість в площині використання 

інформаційних технологій. Науковий вісник Херсонського державного 

університету. Економічні науки. 2014. Випуск 9. Частина 4. С. 199 – 203. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/317/1/215.pdf 

10. Лега О. В., Прийдак Т. Б., Яловега Л. В. Екологічний податок: особливості 

обліку і оподаткування у контексті нормативно-правових змін. Вісник 

Харківського національного технічного університету сільського господарства: 

Економічні науки. Харків: «Міськдрук», ХНТУСГ, 2017. Вип. 185. С. 231 - 242. 

URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/bitstream/123456789/323/1/Leha_Jaloveha_Pruidak_ста

ття.pdf 

11. Лега О. В., Черненко К. В. Звітність у системі податкових розрахунків. 

Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 59. С. 154 – 159. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/9741/1/Лега_Черненко_Зві

тність.pdf. 

http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34827/1/Kotenko_Oblik_i_zvitnist_v_opodatkuvanni_2014.pdf
http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/34827/1/Kotenko_Oblik_i_zvitnist_v_opodatkuvanni_2014.pdf


12. Лега О.В., Прийдак Т.Б., Яловега Л.В. Інформаційна роль бухгалтерського 

обліку у вирішенні проблем податкової безпеки підприємств. Бухгалтерський 

облік як наука; від основ до наукової картини світу: колективна монографія / за 

заг. ред. В. Я. Плаксієнка. К.: «Центр учбової літератури», 2021. С. 74 -85. 

13. Лега О.В., Яловега Л.В., Прийдак Т.Б. Економічна судова експертиза як доказ 

у розслідуванні податкових злочинів. Причорноморські економічні студії. 2021. 

Випуск 64. С. 162-168. URL: 

http://dspace.pdaa.edu.ua:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/10893/Лега_Яловег

а_Прийдак_експертиза_стаття.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 

14. Матюха М. М. Облік і звітність в оподаткуванні: опорний конспект лекцій. К.: 

ДП «Вид. дім «Персонал», 2018. 220 с. URL: 

https://maup.com.ua/assets/files/lib/book/oblik_zvitnist_2018.pdf 

15. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. для студентів закладів вищої 

освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» / М.Т. Теловата, В.П. 

Пантелеєв, К.В. Безверхий, О.О. Григоревська, С.І. Ковач, О.А. Юрченко. К.: 

НАСОА. 2019. 506 с. URL: 

https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/17482/1/OZO_NP.pdf 

16. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. / М. І. 

Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. Бондар, Н. М. 

Лисенко. 2-ге вид., перероб. і доп. К. : Акад. фін. управління, 2014. 585 с. URL: 

https://afu.kiev.ua/getfile.php?page_id=451&num=9 

17. Облікове забезпечення податкових розрахунків: Навчально-методичний 

посібник для здобувачів вищої освіти освітнього рівня бакалавр освітньо-

професійної програми Облік і оподаткування спеціальності 071 Облік і 

оподаткування та освітньо-професійної програми Фінанси, банківська справа та 

страхування спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування. 

Полтава: РВВ ПДАУ, 2021. 134 с.  

18. Плаксієнко В. Я. , Верига Ю.А., Кулик В.А., Карпенко Є. А. Облік, 

оподаткування та аудит : навч. посіб. Київ : ЦУЛ, 2019. 509 с.  

19. Податкова система : навч. посіб. / В. Л. Андрущенко, В. О. Осмятченко, Я. О. 

Ізмайлов, Т. В. Тучак [та ін.] ; Університет ДФС України. Ірпінь, 2020. 492 с. 

(Серія «Податкова та митна справа в Україні» ; т. 155). URL: 

http://ir.nusta.edu.ua/bitstream/123456789/6377/1/6549_IR.pdf 

22. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI зі 

змінами і доповненнями / Верховна рада України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/go/2628-20.  

Неформальна та 

інформальна 

освіта 

Здобувачі вищої освіти мають право на перезарахування результатів навчання 

набутих у неформальній та інформальній освіті згідно відповідного положення 

http://nuwm.edu.ua/sp/neformalna-osvita. Також здобувачі вищої освіти можуть 

самостійно, наприклад, вебінари на сайті https://mediabuh.org, 

https://avstudy.com.ua, https://www.golovbukh.ua, https://interbuh.com.ua, 

https://masterbuh.com та інших опановувати матеріал для перезарахування 

результатів навчання. 

Правила 

академічної 

доброчесності 

За списування під час проведення поточного контролю здобувач вищої освіти 

позбавляється подальшого права здавати матеріал і у нього виникає академічна 

заборгованість.  

За списування під час виконання окремих завдань, здобувачу вищої освіти 

знижується оцінка у відповідності до ступеня порушення академічної 

доброчесності.  

Документи стосовно академічної доброчесності (про плагіат, порядок здачі 

курсових робіт, кодекс честі здобувачів вищої освіти) наведені на сторінці 

АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ сайту ПДАУ – 

https://www.pdaa.edu.ua/content/akademichna-dobrochesnist 

 

 

https://mediabuh.org/
https://avstudy.com.ua/
https://www.golovbukh.ua/
https://interbuh.com.ua/
https://masterbuh.com/


Додаток 1  

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Тема Результати 
навчання 

Форма орга-
нізації навчання 

Кількість 
годин 

Форма контролю Бали 

Тема 1. Основи побудови 

обліку в оподаткуванні 

підприємства. 
ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 Опитування, письмове 

виконання практичних 

завдань, виконання завдань 

самостійної роботи 

11 

(1/4/6) Практичне 
заняття 

2 

Самостійна 

робота 
8 

Тема 2. Податкова 

звітність: сутність, види, 

порядок та терміни 
подання. 

ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 Письмове виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 
самостійної роботи 

10 (4/6) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
9 

Тема 3. Відповідальність 

платників податків і зборів ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 Письмове виконання 

практичних завдань, 
виконання завдань 

самостійної роботи 
10 (4/6) 

Практичне 

заняття 
2 

Самостійна 

робота 
9 

Тема 4. Податкові 
перевірки: види, порядок 

проведення. ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 
Письмове виконання 
практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 
10 

(4/6) 
Практичне 

заняття 
2 

Самостійна 

робота 
9 

Тема 5. Податковий аудит 
у системі податкового 

контролю. ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 Опитування, письмове вико-
нання практичних завдань, 

виконання завдань самос-

тійної роботи, контрольна 

робота за результатами 
опрацювання лекційного 

матеріалу 

15 
(1/4/4/6) 

Практичне 

заняття 
2 

Самостійна 

робота 
9 

Тема 6. Облікове 

забезпечення податкових 

розрахунків виробників 
сільськогосподарської 

продукції. 

ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 Письмове виконання 

практичних завдань, 

виконання завдань 
самостійної роботи 

10 (4/6) 

Практичне 

заняття 
4 

Самостійна 

робота 
9 

Тема 7. Облікове 

забезпечення податкових 
розрахунків у торгівлі 

ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 Письмове виконання 

практичних завдань, 
виконання завдань 

самостійної роботи 

10 

(4/6) 

Практичне 

заняття 
2 

Самостійна 

робота 
9 

Тема 8. Спрощена система 
оподаткування для 

юридичних осіб. 
ПР02 

ПР08 

ПР17 

Лекція 2 Письмове виконання 
практичних завдань, 

виконання завдань 

самостійної роботи 

10 

(4/6) 

Практичне 
заняття 

4 

Самостійна 
робота 

9 

Тема 9. Оподаткування 

суб’єктів 

зовнішньоекономічної 

діяльності. 

ПР02 

ПР08 

ПР17 

Практичне 

заняття 
2 

Письмове виконання прак-

тичних завдань, виконання 

завдань самостійної роботи, 

контрольна робо-а за 
результатами опрацювання 

лекційного матеріалу 

14 

(4/4/6) Самостійна 
робота 

9 

Разом х х 120 х 100 

 


