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1. Опис дисципліни 
 

Найменування показників Характеристика дисципліни

Обов'язкова / вибіркова дисципліна вибіркова дисципліна

Семестр 5

Кількість кредитів  4

Загальна кількість годин 120

Кількість модулів 1

Лекції, годин 30

Практичні/ семінарські, годин 30

Лабораторні, годин -

Самостійна робота, годин 60

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 4

самостійної роботи студента 10

Вид контролю екзамен

2. Мета та завдання дисципліни 
 

Мета - викладання навчальної дисципліни формування у майбутніх 
спеціалістів системи знань про  режими оподаткування фінансового-господарської 
діяльності суб’єктів господарювання в різних галузях економіки України.

Завдання - вивчення дисципліни вивчення теорії податкового права, системи 
оподаткування в Україні, схеми розрахунку податків, ставок та термінів перераху-
вання до бюджетів, практична підготовка з метою придбання вмінь та навичок 
роботи з законодавчими актами, розрахунку та заповнення декларацій з податків, 
аналізу правильності заповнення податкових декларацій.



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

Модуль

Змістовий модуль 1:  Особливості оподаткування  виробників сільськогосподарської продукції, 

підприємств будівельної галузі, транспортно-експедиторських компаній, туристичної діяльності, 

банківської діяльності.

Тема 1. Суб’єкти господарювання як
платники податків та зборів 

9 2 2 5

Тема 2. Особливості оподаткування 
виробників сільськогосподарської
продукції  

9 2 2 5

Тема 3.Оподаткування діяльності  під-
приємств будівельної галузі 

9 2 2 5

Тема 4. Особливості оподаткування 
транспортно - експедиторських компаній 

9 2 2 5

Тема 5. Особливості оподаткування 
туристичної діяльності 

9 2 2 5

Тема 6. Оподаткування банківської діяль-
ності в Україні 

9 2 2 5

Разом за змістовим модулем 1 54 12 12 30

Змістовий модуль 2: Особливості оподаткування  фінансових установ, суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, нерезидентів, неприбуткових організацій (установ), юридичних 

та фізичних осіб малого бізнесу

Тема 7 Оподаткування діяльності фінан-
сових установ 

13 4 4 5

Тема 8. Оподаткування суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності 

13 4 4 5

Тема 9. Особливості оподаткування 
нерезидентів 

9 2 2 5

Тема 10. Оподаткування неприбуткових 
організацій та установ  

13 4 4 5

Тема 11. Оподаткування підприємниць-
кої діяльності фізичних осіб та фізичних 
осіб, які здійснюють незалежну профе-
сійну діяльність 

9 2 2 5

Тема 12. Спрощена система оподатку-
вання для юридичних осіб 

9 2 2 5

Разом за змістовим модулем 2 66 18 18 30

Усього годин 120 30 30 60

4. Теми семінарських/практичних/лабораторних занять

№ з/п Вид та тема заняття Години

1. Семінар – дискусія 
Концептуальні основи оподаткування суб’єктів господарювання

2

2.
Семінар запитань і відповідей 
Особливості оподаткування ПДВ виробників сільськогосподарської 
продукції

2

3.

Семінар з виконанням практичних задач  
Пільгове оподаткування інвестиційних проектів будівництва у 
сфері теплопостачання, централізованого водопостачання і водовід-
ведення, у сфері транспортної інфраструктури та будівництво 
курортно-рекреаційних об’єктів й об’єктів туристичної 
інфраструктури

2



4.
Семінар з виконанням практичних задач 
Особливості оподаткування транспортно-експедиторської діяльно-
сті податком на прибуток та податком на додану вартість

2

5.
Семінар з виконанням практичних задач 
Оподаткування туристичної діяльності податком на прибуток та 
іншими податками, зборами 

2

6. Семінар – дискусія 
Податкове регулювання банківської діяльності в Україні

2

7.
Семінар запитань і відповідей 
Податкове регулювання діяльності суб’єктів ринку фінансових 
послуг

4

8.
Семінар з виконанням практичних задач 
Особливості оподаткування податками від зовнішньоекономічної 
діяльності експортно-імпортних операцій в Україні

4

9.
Семінар з виконанням практичних задач 
Механізм оподаткування доходів, отриманих нерезидентом із дже-
релом їх походження з України

2

10. Семінар – дискусія 
Пільгове оподаткування неприбуткових організацій та установ

4

11.

Семінар з виконанням практичних задач 
Оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб на 
загальній системі. Особливості оподаткування єдиним податком 
діяльності фізичних осіб-підприємців 

2

12. Семінар – дискусія 
Зарубіжний досвід оподаткування суб’єктів малого підприємництва

2

5. Індивідуальні завдання

1. Огляд періодичної і монографічної наукової літератури.

2. Підготовка рефератів, доповідей за обраною темою.

3. Добір інформації щодо  оподаткування підприємств Криворіжжя.

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

Модуль 1

Змістовий модуль 1. Особливості оподаткування  виробників сільськогосподарської продукції, 

підприємств будівельної галузі, транспортно-експедиторських компаній, туристичної діяльності, 

банківської діяльності.

Тема 1. Суб’єкти 
господарювання 

як платники подат-
ків та зборів 

5

 Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: 1.Визначте прин-

ципи побудови податкової системи, які були сформо-

вані А. Смітом  2.Визначте принципи податкової сис-

теми, які висвітлені в Податковому кодексі України?  

3.Що є спеціальними податковими режимами?  

4.Які переваги недоліки у спрощеній системі оподатку-

вання? 5.Надайте порівняльну характеристику 

основних аспектів загальної та спрощеної систем опо-

даткування фізичних осіб-підприємців  

Джерела [3,4, 5,6, 7, 9]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей

Тема 2. 
Особливості опо-
даткування вироб-

ників сільсько-
господарської 

продукції  

5

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе-

ратури для обговорення  питань: Що є базою оподатку-

вання фіксованим сільськогоспо-дарським податком? 

Які ставки фіксованого сільськогосподарського 

податку? Що є податковим (звітним) періодом для 

платника фіксованого сільськогосподарського податку? 

Який порядок нарахування та сплати фіксованого  

сільськогосподарського податку передбачено 

Податковим кодексом України? Які особливості з 

податку на додану вартість передбачені Податковим 

кодексом для платників ФСП? Які податки не сплачу-

ються платниками ФСП? Який порядок придбання ста-

тусу платника ФСП?  

Джерела [1, 2, 3, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант 

Тема 3. 
Оподаткування 
діяльності  під-
приємств буді-
вельної галузі

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Порядок оподатку-

вання будівельно-монтажних робіт під час будівництва 

доступного житла. Особливості оподаткування подат-

ком на додану вартість операцій з поставки житла. 

Пільгове оподаткування інвестиційних проектів будів-

ництва у сфері теплопостачання, централізованого 

водопостачання та водовідведення, у сфері транспорт-

ної інфраструктури і будівництва курортно-рекреацій-

них об’єктів та об’єктів туристичної інфраструктури.  

Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

презентація доповіді 

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе-

ратури для обговорення  питань:Що є об’єктом оподат-



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 4 
Особливості 

оподаткування  
транспортно - екс-

педиторських 
компаній 

5

кування податком на прибуток від транспортно-експе-

диторської діяльності? Що включається до складу дохо-

дів транспортно-експедиторських компаній? Що вклю-

чається до складу витрат транспортно-експедиторських 

компаній? Яка ставка податку на прибуток від тран-

спортно-експедиторської діяльності? Як визначається 

місце та дата надання транспортно-експедиторських 

послуги?  

Джерело [3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 11]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

презентація доповіді 

Тема 5. 
Особливості опо-
даткування турис-
тичної діяльності

5

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе-

ратури для обговорення  питань:Чи підлягає туристична 

діяльність в Україні ліцензуванню? Хто є ключовими 

суб'єктами туристичної діяльності ? Що розуміють під 

туроператорською діяльністю ? Які є основні види 

туроператорів і в чому їх відмінність? Чи може турис-

тична компанія бути одночасно туроператором тураген-

том? У чому полягають особливості оподаткування 

податком на додану вартість туроператорської та  

турагентської діяльності? У чому полягають особли-

вості оподаткування податком на прибуток туропера-

торської та турагентської діяльності? Яким чином 

визначається об’єкт оподаткування у туроператора та 

турагента?  

Джерела [1, 2, 3, 5, 6]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей

Тема 6. 
Оподаткування 

банківської діяль-
ності в Україні

5

Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої літе-

ратури для обговорення питань:Назвіть методи подат-

кового стимулювання банківської діяльності. 

Охарактеризуйте зарубіжний досвід застосування мето-

дів податкового стимулювання діяльності банків. 

Назвіть функції банківських установ у системі оподат-

кування. Назвіть операції банків, що підлягають опо-

даткуванню податком на прибуток. Охарактеризуйте 

порядок оподаткування операцій з цінними паперами.  

Джерело [ 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, 12]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування,  

фронтальне та 

індивідуальне 

опитування, 

понятійний диктант

Разом змістовий 
модуль 1

30

Змістовий модуль 2. Особливості оподаткування  фінансових установ, суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності, нерезидентів, неприбуткових організацій (установ), юридичних 

та фізичних осіб малого бізнесу

Семінар – дискусія 
Тема 7 

Оподаткування 
діяльності фінан-

сових установ

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Особливості опо-

даткування ломбардної діяльності.. Особливості опо-

даткування страхових компаній, Особливості оподатку-

вання лайфових компаній..Оподаткування у сфері 

спільного інвестування. Особливості оподаткування 

фондів фінансування будівництва. Особливості оподат-

кування діяльності торгівців цінними паперами.  

Джерело [ 3, 4, 5, 6, 7, 9. 10, 12]. 

2. Самотестування.. 

3. Підготовка до понятійного диктанту.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

презентація доповіді 



Вид та тема 
занять

Кількість 
годин 

самостійної 
роботи  

Зміст самостійної роботи Засоби діагностики

Тема 8. 
Оподаткування 

суб’єктів зовніш-
ньоекономічної 

діяльності

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Особливості опо-

даткування податками від зовнішньоекономічної діяль-

ності експортно-імпортних операцій в Україні. 

Оподаткування поставок товарів, робіт та послуг в 

залежності від обраного митного режиму. Особливості 

оподаткування давальницьких операцій у сфері зовніш-

ньоекономічної діяльності.  

Джерело [1, 2, 6, 7, 9. 11]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

презентація доповіді 

Тема 9. 
Особливості опо-

даткування 
нерезидентів

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Оподаткування 

підприємств з іноземними інвестиціями та постійних 

представництва. Механізм оподаткування доходів, 

отриманих нерезидентом із джерелом їх походження з 

України. Особливості оподаткування податком на 

додану вартість господарської діяльності нерезидентів. 

Оподаткування доходів фізичних осіб-нерезидентів 

України.  

Джерело [3, 5,6, 7, 8, 10]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

презентація доповіді 

Тема 10. 
Оподаткування 
неприбуткових 
організацій та 

установ  

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Особливості опо-

даткування кредитних спілок як неприбуткових органі-

зацій. Оподаткування профспілкових організацій. 

Оподаткування об’єднань співвласників багатоквартир-

ного будинку та житлово-будівельних кооперативів. 

Особливості оподаткування підприємств та організацій, 

які засновані громадськими організаціями інвалідів.  

Джерело [4, 6, 9,11, 12]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

презентація доповіді 

Тема 11. 
Оподаткування 

підприємницької 
діяльності фізич-
них осіб та фізич-
них осіб, які здій-

снюють незалежну 
професійну 
діяльність

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Оподаткування 

підприємницької діяльності фізичних осіб на загальній 

системі. Особливості оподаткування єдиним податком 

діяльності фізичних осіб-підприємців. Особливості опо-

даткування фізичних осіб, які провадять незалежну про-

фесійну діяльність (приватних нотаріусів, адвокатів).  

Джерело [4, 6, 9,11, 12]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

презентація доповіді 

Тема 12. 
Спрощена система 
оподаткування для 

юридичних осіб

5

1. Опрацювання конспекту лекцій та рекомендованої 

літератури для обговорення  питань: Оподаткування 

юридичних осіб – суб’єктів малого підприємництва на 

спрощеній системі. Зарубіжний досвід оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва.  

Джерело [4, 6, 9,11, 12]. 

2. Самотестування. 

3. Підготовка до презентації доповіді.

Тестування, фронтальне 

та індивідуальне 

опитування, 

заслуховування та 

обговорювання 

доповідей 

презентація доповіді

Разом змістовий 
модуль 2

30

Разом 60



7. Результати навчання

1. Знання теоретичних основ оподаткування , а саме: сутності, завдань і функцій; основних 
принципів оподаткування бізнесу в Україні

2. Знання законодавчо – нормативних документів, які регламентують процес оподаткування 
бізнесу

3. Знання систем оподаткування

4. Знання основних положень Податкового кодексу України

5. Розуміння умови застосування спеціального режиму оподаткування для підприємств

6. Розуміння порядку обрання підприємствами системи оподаткування

7. Розуміння поняття податкової пільги в системи оподаткування бізнесу

8. Уміння розраховувати податки в різних галузях економічної діяльності суб’єктів господар-
ської діяльності згідно ПКУ

9. Уміння складати первинні документи з обліку податків та зборів

10. Уміння складати податкову звітність

11. Уміння організувати та забезпечити професійну діяльність в колективі 

8. Форми навчання

Лекції, семінарські заняття, самостійна робота (підготовка презентацій, 
рефератів, самостійне 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 
сформованності компетентностей  студента  оцінюються у випадку проведення 
екзамену: 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 2 1 1 4

Тема 2 2 1 1 4

Тема 3 2 1 1 4

Тема 4 2 1 1 4

Тема 5 2 1 1 4

Тема 6 2 1 1 1 5

Разом 

змістовий 

модуль 1

12 6 6 1 25

Змістовий модуль 2

Тема 7 2 1 1 4

Тема 8 2 1 1 4

Тема 9 2 1 1 4

Тема 10 2 1 1 4

Тема 11 2 1 1 4

Тема 12 2 1 1 1 5

Разом 

змістовий 

модуль 2 

12 6 6 1 25

Разом 24 12 12 2 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 
правильних відповідей). Правильна відповідь на одне тестове завдання оцінюється в 
один бал.

Загальне оцінювання теоретичної частини екзамену відбувається шляхом 
підбиття 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 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках 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 
пропозиції аргументовані, розрахунки правильні, оформлення відповідає вимогам

7 Завдання виконано у повному обсязі, але допущено незначні неточності в 
розрахунках 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

1. Електронний конспект лекцій.

2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни.

3. Комплекти індивідуальних завдань.

4. Навчальна та наукова література, нормативні документи.

12. Рекомендована література

Основна
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