
ЗАТВЕРДЖЕНО
На засіданні кафедри 

Протокол № від  « » 2016
Зав. кафедри

Ю.Ф.Гудзь

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Донецький національний університет економіки і торгівлі

імені Михайла Туган-Барановського

РОБОЧА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

3Кількість кредитів ECTS 

Розробник: 

2016 2017-  навчальний рік

«  ОПОДАТКУВАННЯ В БАНКУ »

Косова Т.Д.,  

професор кафедри фінансів та банківської 

справи, д.е.н., проф.



1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова 

Семестр 2

Кількість кредитів  3

Загальна кількість годин 90

Кількість модулів 1

Лекції, годин 15

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 45

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 3

самостійної роботи студента 3

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - формування знань та навичок з питань оподаткування чинного законо-
давства щодо сплати податків, набутті практичних навичоку сфері застосування 
податкового законодавства банківськими установами.

Завдання - засвоєння основних принципів та особливостей оподаткування 
банків; оволодіння навичками самостійної організації податкового обліку та скла-
дання звітності за основними податками і зборами (обов’язковими платежами), що 
повинні сплачувати банківські установи.



3. Структура дисципліни 

Кількість годин

Назви змістових модулів і тем усього У тому числi

л п/с лаб срс

1 2 3 4 5 6

Змістовий модуль 1: Теоретичні засади оподаткування банку 

Тема 1.Банки як учасники податкових
відносин

6 1 2 3

Тема 2.Теоретичні основи організації 
оподаткування банку

12 2 4 6

Тема 3.Відповідальність за порушення 
податкового законодавства

12 2 4 6

Разом за змістовим модулем 1 30 5 10 15

Змістовий модуль 2: Оподаткування господарських операцій банку

Тема 4.Особливості оподаткування при-
бутку банку

12 2 4 6

Тема 5.Особливості оподаткування опе-
рацій банку податком на додану вартість

12 2 4 6

Тема 6.Особливості оподаткування дохо-
дів фізичних осіб

12 2 4 6

Тема 7.Інші податки та збори, що сплачу-
ються банками

12 2 4 6

Тема 8.Особливості оподаткування окре-
мих фінансових операцій

12 2 4 6

Разом за змістовим модулем 2 60 10 20 30

Усього годин 90 15 30 45

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1 Семінар – розгорнута бесіда 
Банки як учасники податкових відносин

2

2 Семінар запитань і відповідей 
еоретичні основи організації оподаткування банку

4

3 Семінар – розгорнута бесіда 
Відповідальність за порушення податкового законодавства

4

4 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Особливості оподаткування прибутку банку

4

5
Семінар з виконанням розрахункових задач 
Особливості оподаткування операцій банку податком на додану 
вартість

4

6 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Особливості оподаткування доходів фізичних осіб

4

7 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Інші податки та збори, що сплачуються банком

4

8 Семінар з виконанням розрахункових задач 
Особливості оподаткування окремих фінансових операцій банку

4

5. Індивідуальні завдання

1 Огляд періодичної і монографічної наукової літератури

2 Підготовка рефератів, доповідей, статей за обраною темою

3 Добір статистичної інформації, підготовка аналітичних довідок

4 Підготовка тез доповідей з метою виступу на університетських, всеукраїн- 
ських та міжнародних семінарах та конференціях



6. Обсяги, зміст та засоби діагностики самостійної роботи

Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Змістовий модуль 1: Теоретичні засади оподаткування банку

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Банки як учасники 
податкових 

відносин

3

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань: Функції банків у подат-

кових відносинах.  Характеристика Податкового 

Кодексу України.  Характеристика податкового поля 

банків України 

Джерела [1]-[8]  

2. Підготовка до понятійного диктанту. 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційні завдання

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Семінар запитань і 
відповідей 

Теоретичні засади 
оподаткування 

банку

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань: Поняття податкового 

обліку, його основні характеристики. Предмет податко-

вого обліку та методи його ведення на підприємстві. 

Організація обліку для складання податкової звітності. 

Податкова звітність банку. Права, обов’язки, відпові-

дальність платників податку. Податкова заборгованість. 

Джерела [1]-[8]  

2.Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

4. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Семінар – розгор-
нута бесіда 

Відповідальність 
за порушення 
податкового 

законодавства

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань:Поняття правопору-

шення у податковій сфері.Класифікація порушень 

податкового законодавства. Види відповідальності за 

порушення податкового законодавства. 

Джерела [1]-[8] 

2.Самотестування 

3. Підготовка до понятійного диктанту. 

4. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційні завдання.

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант, 

розв’язання ситуаційних 

завдань

Змістовий модуль 2: Оподаткування господарських операцій банку

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Особливості опо-
даткування при-

бутку банку

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань:Порядок визначення 

оподатковуваного прибутку банку. Класифікація плат-

ників податку на прибуток. Складові елементи доходів і 

витрат. Особливості відображення у податковому 

обліку доходів і витрат банку. Податковий облік фінан-

сових та інших інструментів банку. Формування резер-

вів під активні операції банку. Порядок урегулювання 

безнадійної заборгованості 

Джерела [1]-[8] 

2.Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційних завдань та задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, понятійний 

диктант, розв’язання 

ситуаційних завдань

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань:Платники податку, 

об’єкти оподаткування, податкова база та облікові пері-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Особливості опо-
даткування опера-
цій банку подат-
ком на додану 

вартість

6

оди. Особливості оподаткування ПДВ банківських опе-

рацій. Порядок визначення податкового зобов’язання та 

податкового кредиту банку з ПДВ. Порядок податко-

вого обліку ПДВ. Оподаткування ПДВ окремих банків-

ських операцій 

Джерела [1]-[8] 

2.Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційних завдань та задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, понятійний 

диктант, розв’язання 

ситуаційних завдань

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Особливості опо-
даткування дохо-
дів фізичних осіб

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань:Об’єкти оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб, ставка податку та 

база оподаткування. Податкові соціальні пільги. Банки, 

як податкові агенти. Податкова знижка. Особливості 

оподаткування окремих видів доходів 

Джерела [1]-[8] 

2.Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційних завдань та задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, понятійний 

диктант, розв’язання 

ситуаційних завдань

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Інші податки та 

збори, що сплачу-
ються банком

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань:Правила нарахування та 

сплати державного мита. Порядок нарахування і сплати 

місцевих податків і зборів. Єдиний соціальний внесок, 

його суть. Платники, база, ставки ЄСВ. Особливості 

сплати ЄСВ.Військовий збір. 

Джерела [1]-[8] 

2.Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційних завдань та задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, понятійний 

диктант, розв’язання 

ситуаційних завдань

Семінар з вико-
нанням розрахун-

кових задач 
Особливості опо-
даткування окре-
мих фінансових 
операцій банку

6

1. Опрацювати конспект лекцій та рекомендовану літе- 

ратуру для обговорення питань:Формування банками 

відрахувань у Фонд гарантування вкладів фізичних 

осіб. Порядок оплати торгових патентів на операції з 

торгівлі готівковими валютними цінностями. 

Особливості оподаткування дивідендів. Податковий 

облік фінансових кредитів. Оподаткування операцій з 

цінними паперами. Податкові наслідки операцій з бор-

говими вимогами та зобов'язаннями. Податковий облік 

операцій з купівлі-продажу іноземної валюти. 

Джерела [1]-[8] 

2.Самотестування 

3. Розв’язання запропонованих керівником курсу ситуа- 

ційних завдань та задач 

4. Підготовка до понятійного диктанту

Тестування, 

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, понятійний 

диктант, розв’язання 

ситуаційних завдань

7. Результати навчання

1 Знання особливостей справляння податків і зборів та контролю за повнотою 
і своєчасністю їх погашення

2 Знання основних проблем  в сфері оподаткування банківських установ

3 Знання особливостей податкового законодавства щодо оподаткування окремих фінансових 
операцій банків

4 Уміння використовувати методологію справляння податків і зборів та методи податкового 
контролю

5 Уміння виконувати розрахунки сум податкових зобов’язань і податкового боргу



6 Уміння обґрунтовувати податкові наслідки операцій фінансових установ

7 Уміння складати та подавати податкову звітність за допомогою системи електронного 
документообігу

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійно опрацювання додаткових питань за наведеним переліком 
літератури)

9. Методи оцінювання

Екзамен. 



10. Розподіл балів, які отримують студенти

Відповідно до системи оцінювання знань студентів ДонНУЕТ, рівень сфор-
мованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення екза-
мену: на протязі семестру (50 балів) та при проведені підсумкового контролю - 
екзамену (50 балів).

Оцінювання протягом семестру  

Вид роботи/бали

№ теми 
практичного 

заняття

Тестові 
завдання

Задачі, 
завдання, 

кейси тощо

Обговорення 
теоретичних 
питань теми

Індивідуальне 
завдання

ПМК
Сума 
балів

Модуль 1 

Змістовий модуль 1

Тема 1 1 2 1 4

Тема 2 1 2 1 3 7

Тема 3 1 2 1 4

Разом 

змістовий 

модуль 1

3 6 3 3 3 18

Змістовий модуль 2

Тема 4 1 2 1 3 7

Тема 5 1 2 1 4

Тема 6 1 2 1 3 7

Тема 7 1 2 1 4

Тема 8 1 2 1 3 7

Разом 

змістовий 

модуль 2

5 10 5 9 3 32

Усього 

модуль 1 
8 16 8 12 6 50



Оцінювання студентів при проведенні екзамену з використанням
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. Сума 
складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань).
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу) проводиться на 

основі інформації, яку надає комп’ютер за результатами тестування (кількість пра-
вильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове 
завдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Оцінювання студентів при проведенні екзамену без використання
комп’ютерної програми «TestXPro»

Оцінка на підсумковому контролі складається з двох елементів: 
0-40 балів - теоретична частина (тестування); 
0-10 балів – практична частина (розрахункове завдання).

Набрані бали за виконання теоретичної та практичної частин сумуються. 
Сума складає загальну кількість балів, отриманих за екзамен.

Теоретична частина екзамену включає тестові завдання (40 тестових завдань). 
Оцінювання тестових завдань (40 тестових завдань по 1 балу)  проводиться на 
основі підрахунку кількості правильних тестів. Правильна відповідь на одне тестове 
завдання оцінюється в один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом під-
биття підсумку або сумування балів, які набрали студенти під час тестування.

Оцінювання результатів виконання практичної частини (1 розрахункове за-
вдання на 10 балів) здійснюється відповідно до шкали оцінювання практичної 
частини.

Шкала оцінювання практичної частини

Сума балів Критерії оцінювання

10 Завдання виконано у повному обсязі, відповідь обґрунтована, висновки і пропо-
зиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в розра-
хунках або оформленні, прийняті рішення недостатньо аргументовані

4
Завдання виконано не менше ніж на 70% при правильному оформлені або не
менше ніж на 80%, якщо допущені незначні помилки в розрахунках чи
оформленні

0-3 Завдання виконано менше ніж на 70%, допущені помилки в розрахунках чи 
оформленні, прийняте рішення не аргументовано



Загальне оцінювання результатів вивчення дисципліни

Для виставлення підсумкової оцінки визначається сума балів, отриманих за 
результатами екзамену та за результатами складання змістових модулів. 
Оцінювання здійснюється за допомогою шкали оцінювання загальних результатів 
вивчення дисципліни (модулю).

Оцінка

100-бальна шкала Шкала ECTS Національна шкала

90-100 A 5, «відмінно»

80-89 B 4, «добре»

75-79 C

70-74 D 3, «задовільно»

60-69 E

59-30 FX 2, «незадовільно»

0-29 F

11. Методичне забезпечення

Електронний конспект лекцій.

Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

Комплекти індивідуальних завдань.

Навчальна та наукова література, нормативні документи

12. Рекомендована література

Основна

1 Косова Т.Д. Оподаткування в банку. Конспект лекцій / Т.Д. Косова. – Кривий 
Ріг: ДонНУЕТ, 2016. – 78 с.

2
Бандурка О. М. Податкове право : навч. посібн. / О. М. Бан- 
дурка, В. Д. Понікаров, С. М. Попова. – К. : Центр учбової літератури, 
2012. – 312 с.

3 Іванов Ю. Б. Податковий менеджмент : підручник / Ю. Б. Іва- 
нов, А. І. Крисоватий, А. Я. Кизима та ін. – К. : Знання. – 2008. – 525 с

4 Лівшиц Д. М. Валютні операції. Порядок здійснення та обліку 
/ Д. М. Лівшиц. – К. : ЦУЛ, 2012. – 342 с

5
Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій : 
навчальний посібник ; під редакцією д-ра екон. наук, проф. Ю. Б. Іванова, 
д-ра екон. наук, проф. І. А. Майбурова. – Х. : ВД "ІНЖЕК", 2010. – 492 с

6 Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 року № 2755- 
VI. – К. : Алерта, 2013. – 592 с.

7

Система оподаткування та податкова політика [Текст] : навчальний посібник
для студ. вузів / В.Б. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. 
Литвиненко;За ред. В.Б.Захожая, Я.В. Литвиненка. – К. : Центр навчальної 
літератури, 2006. – 468 с

8 Оподаткування банків: навч.посіб./ Сало І.В., Д’яконова І.І., 
Євченко Н.Г. – Суми : Університетская книга, 2010. – 208 с

Допоміжна 



9

Документальное сопровождение налогового учета: сборник 
систематизированного законодательства / сост. И.А. Назарбаева, И.Л. 
Голошевич; учред. ЧАО «Блиц-информ». – К.: БЛиц-Информ, 2011. Вып. 
12. – 176. 

10 Задорожний З.В., Гугул Г.І. Лещишин Л.Г. Податковий облік. 
Навчальний посібник. - Тернопіль: Економічна думка. 2005

11
Система податкових пільг в Україні у контексті європейського досвіду / 
Соколовська А.М., Єфименко Т.І. Луніна І.О., Зятковський В.І, Тропіна 
В.Б.та ін. – К.: НДФІ,2006. –  320 с

12 Соколовська А. М. Податкова система держави: теорія та практика станов-
лення.–К. : Знання–Прес, 2004. – 454 с

13 Чернишова Н. Самоучитель з оподаткування / Н. Чернишова.- Х.: 
Фактор, 2012.- 656 с

14 Шаблиста Л.М. Податки як засіб структурної перебудови економіки. – Київ, 
2000.– 218 с.

Інформаційні ресурси 

15 Ліга Бізнес–Інформ [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.liga.net.

16 Нормативні акти України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
www.nau.kiev.ua

17 Податки та бухгалтерський облік [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
basa.tav.kharkov.ua. 

18 Право. Україна [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.legal.com.ua/
cgi–bin/matrix.cgi/pravo.html

19 Сервер Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
www.rada.gov.ua

20 Офіційний сайт Державної фіскальної служби [Електронний ресурс]. – Режим
доступу:www. sfs.gov.ua


