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СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Назва 
дисципліни 

Оподаткування підприємств 

Шифр та 
назва 
спеціальності 

051 – Економіка 

Назва 
освітньої 
програми 

Міжнародна економіка 

Рівень 
вищої освіти 

Другий (магістерський) 

Статус 
дисципліни 

Вибіркова  навчальна дисципліна циклу фахової   підготовки  

Обсяг 
дисципліни 

4 кредити ЄКТС (120 академічних годин) 

Терміни 
вивчення 
дисципліни 

І-й курс 

Назва 
кафедри, 
яка 
викладає 
дисципліну 

Обліку і аудиту 

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2014 

Провідний 
викладач 
(лектор) 

Доц., канд. екон. наук Юлія Олександрівна Распопова 
E-mail: juraspopova@gmail.com, кімн. Б-405 

 

Інтернет-сторінка викладача на сайті НМетАУ:  

http://nmetau.edu.ua/ua/mdiv/i2014/p-2/e845 

Мова 
викладання 

Українська 

Передумови 
вивчення 
дисципліни 

Дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства», «Облік і аналіз 

зовнішньоекономічної діяльності». 

Мета 
навчальної 
дисципліни 

Отримання майбутніми фахівцями в сфері міжнародної економіки системного 

уявлення про методологічні засади оподаткування, особливості 

функціонування податкової системи країни та формування податкової 

політики в сучасних умовах господарювання.   

Компетент-
ності, 
розвиток 
яких 
забезпечує 
навчальна 
дисципліна 

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проєктами. 

ЗК8. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні. 

СК1. Здатність застосовувати науковий, аналітичний, методичний 

інструментарій для обґрунтування стратегії розвитку економічних суб’єктів та 

пов’язаних з цим управлінських рішень.  

СК6. Здатність формулювати професійні задачі в сфері економіки та 

розв’язувати їх, обираючи належні напрями і відповідні методи для їх 

розв’язання, беручи до уваги наявні ресурси. 

СК8. Здатність оцінювати можливі ризики, соціально-економічні наслідки 

управлінських рішень.  

СК10. Здатність до розробки сценаріїв і стратегій розвитку соціально-

економічних систем.  

ПКд1 Здатність діяти та взаємодіяти у міжнародному економічному 

середовищі. 

Програмні 
результати 
навчання 

У результаті вивчення дисципліни студент повинен 

знати: 

− методологічні засади оподаткування; 
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− основи податкової системи  країни; 

− правові взаємовідносини платників податків та контролюючих органів; 

вміти: 
− обґрунтовувати положення податкової політики підприємства; 

− визначати суму конкретних податків в залежності від системи 

оподаткування, що обрана на підприємстві. 

Зміст 
навчальної 
дисципліни 

Модуль 1. Методологічні засади оподаткування. 

Модуль 2. Прямі загальнодержавні податки. 

Модуль 3. Непрямі загальнодержавні податки. 

Модуль 4. Місцеві податки і збори. 

Заходи та 
методи 
оцінювання 

Оцінювання модулів 1, 2, 3 та 4 здійснюється за результатами екзамену у 

письмовій формі. Модулям, що контролюються під час екзамену, 

призначаються однакові модульні оцінки, що співпадають з екзаменаційною 

оцінкою. Оцінювання здійснюється за 12-бальною шкалою.  

 

Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах 

Ч  в е р т ь  
Усього 

 

Усього годин за навчальним планом, у  т.ч.: 120 120 

Аудиторні заняття 32 32 

з них: 

- лекції 16 16 

- практичні заняття 16 16 

Самостійна робота 88 88 

у тому числі при : 

- підготовці до аудиторних занять 

 

16 

 

16 

- підготовці до заходів модульного контролю 12 12 

- опрацюванні розділів програми, які не 

викладаються на лекціях 60 60 

Семестровий контроль Екзамен Екзамен 

 
Специфічні 
засоби 
навчання 

Навчальний процес не передбачає використання специфічних засобів 

навчання  

Навчально-
методичне 
забезпечення 

Основна література: 
1. Податковий кодекс України зі змін. [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

2. Распопова Ю.О. Оподаткування підприємств. Частина 1 Основні 

засади оподаткування в Україні: Навч. посібник / Ю.О. Распопова, 

О.Л. Єрьоміна. – Дніпро: НМетАУ, 2018. – 44 с. 

3. Методичні підходи до удосконалення бухгалтерського та 

податкового обліку, аналізу й аудиту в організаціях різних видів та 

масштабів діяльності: монографія / Г.О. Король, І.М. Ізвєкова, 

Ю.О. Распопова та ін. – Дніпро: Середняк Т.К., 2016. – 84 с. 

4. Інформація обліку в аналізі ефективності діяльності суб’єктів 

господарювання: монографія / Г.О. Король, В.Д. Зелікман, 

Р.Б. Сокольська, Ю.О. Распопова та ін. – Дніпро: Ліра, 2019. – 280 с. 
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Додаткова література: 
1. Городков В.Б. Податки в Україні: від теорії до практики / 

В.Б. Городков, О.О. Воронська. – Дніпропетровськ: Акцент ПП, 2013. – 

496 с. 

2. Філиппова С.В. Вибір системи оподаткування та організація 

податкового обліку суб’єктами малого підприємництва – юридичними 

особами на засадах альтернативності: монографія / С.В. Філиппова, 

М.О. Ананська. – Донецьк: Вид-во «Ноулідж», 2013. – 120 с. 

3. Ползікова Г.В. Методи та інструменти податкової оптимізації / 

Г.В. Ползікова // Економічний простір. – 2015. – № 93. – С. 221-249. 

4. Чирва А.А. Вибір системи оподаткування, обліку та звітності 

суб’єктів господарювання: проблеми та шляхи їх вирішення / 

А.А. Чирва // Вісник Національного університету «Львівська 

політехніка». – 2014. – № 797. – С. 147-154. 

5. Періодичні видання «Податки та бухгалтерський облік», «Все 

про бухгалтерський облік», «Баланс», «Дебет-кредит» та ін.   

 

 

 


