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Спеціальні податкові режими
071 – Облік i оподаткування
Облік i аудит
Другий (магістерський)
Вибіркова навчальна дисципліна циклу професійної підготовки
4 кредити ЄКТС (120 академічних годин)
1 семестр (ІІ чверть) або 2 семестр (ІІІ або ІV чверть) – залежно від вибору
студентами вибіркових навчальних дисциплін
Обліку і аудиту
Канд. екон. наук, доцент Распопова Юлія Олександрівна
E-mail: juraspopova@gmail.com, кімн. Б-405
Українська
Вивченню дисципліни має передувати вивчення дисципліни
"Бухгалтерський облік в управлінні підприємством"
Отримання студентами системи знань, необхідних для формування та
реалізації на практиці податкової політики щодо спеціальних податкових
режимів в умовах господарювання різних суб’єктів ринку
Загальні:
− ЗК01. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.
− ЗК02. Здатність спілкуватися іноземною мовою як інструментом підвищення
свого професійного та особистісного рівня.
− ЗК03. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій в
професійній сфері.
− ЗК05. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
− ЗК06. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних
джерел.
− ЗК07. Здатність працювати в міжнародному контексті.
− ЗК08. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп
різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної
діяльності).
− ЗК09. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.
− ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).
Спеціальні (фахові):
− СК01. Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для
прийняття обґрунтованих управлінських рішень на всіх рівнях управління
підприємством в цілях підвищення ефективності, результативності та
соціальної відповідальності бізнесу.
− СК02. Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати
діяльність його виконавців у відповідності з вимогами законодавства та
менеджменту підприємства.
− СК03. Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи
щодо організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових
розрахунків.
− СК04. Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними
стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й використовувати
відповідну інформацію для прийняття ефективних управлінських рішень.
− СК05. Здатність застосовувати методи і методики аналітичного
забезпечення сучасних систем менеджменту з урахуванням стратегії
розвитку підприємства в умовах невизначеності, ризику та/або
асиметричності інформації.
− СК06. Використовувати міжнародні стандарти контролю якості аудиту,
огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням
вимог професійної етики в процесі практичної діяльності.
− СК07. Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та
впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,
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аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями
підприємства.
− СК08. Здатність виконувати адміністративно-управлінські функції у сфері
діяльності суб’єктів господарювання, органів державного сектору.
− СК09. Здатність здійснювати діяльність з консультування власників,
менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері
обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
− СК10. Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення
актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку,
аудиту, аналізу, контролю та оподаткування.
− СК12. Здатність враховувати особливості характеристик суб’єктів
господарської діяльності при організації та здійсненні обліку і розрахунків
з оподаткування.
−СК13. Здатність планувати, організовувати та здійснювати аудиторську
діяльність на усіх стадіях аудиторського процесу в умовах діджиталізації.
В результаті вивчення дисципліни студент повинен

Програмні
результати навчання знати:
−нормативні засади спеціальних податкових режимів в Україні;
−особливості застосування спеціальних податкових режимів суб’єктами
господарювання;
−порядок складання звітності з податків, що складають спеціальні податкові
режими.
вміти:
−визначати суму конкретних податків (платежів) щодо спеціального
податкового режиму в залежності від особливостей діяльності суб’єкта
господарювання;
−складати та обробляти первинні документи з податків спеціального
податкового режиму;
−здійснювати синтетичний та аналітичний облік податків спеціального
податкового режиму;
−складати податкову звітність суб’єктів господарювання, що працюють за
спеціальними податковими режимами.
Дисципліна забезпечує досягнення таких програмних результатів навчання:
− ПР07. Розробляти внутрішньофірмові стандарти і форми управлінської та
іншої звітності суб’єктів господарювання.
− ПР08. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності
суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового законодавства.
− ПР14. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських
інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в
системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.
− ПР17. Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування
власників, менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів
інформації у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.
− ПР18. Визначати актуальні проблеми та виявляти наукові факти у сфері
теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, контролю
та оподаткування, робити науково-обґрунтовані висновки та розробляти
пропозиції щодо їх вирішення.
Зміст навчальної
Модуль 1. Правові засади застосування спеціальних податкових режимів.
дисципліни
Модуль 2. Доходи платника єдиного податку.
Модуль 3. Порядок визначення й сплати єдиного податку.
Модуль 4. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку.
Заходи та методи
Оцінювання модулів 1 – 4 здійснюється за результатами виконання
оцінювання
чотирьох модульних контрольних робіт у тестовій формі.
Оцінювання кожного модуля здійснюється за 12-бальною шкалою.
Підсумкова оцінка (в т.ч. семестрова) навчальної дисципліни визначається
як середнє арифметичне чотирьох модульних оцінок за 12-бальною шкалою.
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Види навчальної роботи та її обсяг в акад. годинах
Усього годин за навчальним планом, у тому числі:
Аудиторні заняття, з них:
Лекції
Лабораторні роботи
Практичні заняття
Семінарські заняття
Самостійна робота, у тому числі при:
підготовці до аудиторних занять
підготовці до модульного контролю
виконанні курсових проектів (робіт)
виконанні індивідуальних завдань
опрацюванні розділів програми, які не викладаються на лекціях
Заходи модульного контролю
Захід семестрового контролю
Специфічні
засоби навчання
Навчальнометодичне
забезпечення

Усього

Чверті

120
32
16
8
8
88
16
12
60
Модульні
контр.роботи
Диф. залік

120
32
16
8
8
88
16
12
60
Модульні
контр.роботи
Диф. залік

Навчальний процес передбачає використання мультимедійного обладнання,
специфічні засоби навчання не передбачені
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.
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. – 120с.
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.
6.Бухгалтер 911. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/
7.Бухгалтер 24 – Інформаційний бізнес портал. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: https://www.buh24.com.ua/

Ухвалено на засіданні групи забезпечення якості освітньо-професійної програми «Облік і аудит»
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 071 – Облік і оподаткування (Протокол
№ 03-м/19-20 від 4.05.2020 р.).
Гарант освітньої програми, доцент Тетяна Акімова
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