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І СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1. Загальна інформація про навчальну дисципліну 

Повна назва навчальної 

дисципліни  

Основи обліку та оподаткування 

Повна офіційна назва 

закладу вищої освіти 

Сумський державний університет 

Повна назва структурного 

підрозділу  

Класичний фаховий коледж 

Сумського державного університету 

Розробник(и) Щербина Ольга Володимирівна, викладач Класичного 

фахового коледжу Сумського державного університету 

Рівень вищої освіти Початковий рівень (короткий цикл) 

НРК України – 5 рівень;  

FQ-EHEA – короткий цикл;  

QF-LLL – 5 рівень. 

Семестр вивчення 

навчальної дисципліни 
16 тижнів протягом 2-го семестру 

Обсяг навчальної 

дисципліни 

Обсяг навчальної дисципліни становить 5 кредитів ЄКТС, 

150 годин, з яких 48 годин становить контактна робота з 

викладачем (32 години лекцій, 16 годин практичних 

занять), 102 години становить самостійна робота 

Мова(и) викладання Українською мовою 

2. Місце навчальної дисципліни в освітній програмі 

Статус дисципліни Обов’язкова навчальна дисципліна циклу професійної 

підготовки за освітньою програмою 

Передумови для вивчення 

дисципліни 

Необхідні знання з: «Інформаційні системи і технології в 

управлінні 

Додаткові умови Одночасно мають бути вивчені: «Основи підприємництва» 

Обмеження Обмеження відсутні 

3. Мета навчальної дисципліни 

Метою навчальної дисципліни є оволодіння компетентностями організації системи обліку 

і оподаткування, розкриття його суті та змісту основних прикладних категорій; засвоєння 

навичок та вмінь щодо методики бухгалтерського обліку та нарахування податків і 

платежів в сучасних умовах господарювання.  

4. Зміст навчальної дисципліни 

Тема 1. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством 

Поняття та види господарського обліку. Фінансовий, управлінський та податковий облік. 

Організація облікової роботи на підприємстві. Користувачі облікової інформації.  

Тема 2. Метод та інструментарій бухгалтерського обліку  
Поняття методу бухгалтерського обліку. Характеристика основних елементів методу 

бухгалтерського обліку: інвентаризація; оцінка; калькулювання; бухгалтерські рахунки; 

подвійний запис; бухгалтерський баланс; бухгалтерська звітність. 



 
 

Тема 3. Інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку 

Документи як джерело первинної інформації. Вимоги до змісту та оформлення документів. 

Класифікація документів та організація документообігу. Виправлення помилок в 

бухгалтерських документах. Терміни зберігання бухгалтерських документів.  

Тема 4. Основні засади та нормативно-правове регулювання обліку та 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 

Рівні нормативно-правового забезпечення обліку та оподаткування в Україні. Національні 

та міжнародні стандарти обліку. Податковий кодекс України. Підзаконні акти.  

Тема 5. Облікова політика та її роль в податковому плануванні 

Поняття та функції облікової політики. Порядок розробки та затвердження облікової 

політики. Наказ про облікову політику. Типові помилки під час формування облікової 

політики. 

Тема 6. Організація адміністрування прямих та непрямих податків  

Поняття та види прямих та непрямих податків. Особливості нарахування та сплати прямих 

та непрямих податків. Формування та подання податкової звітності за прямими та 

непрямими податками. Корегування та виправлення помилок в податковій звітності.  

Тема 7. Організація адміністрування зборів та обов’язкових платежів 
Поняття та види зборів і обов’язкових платежів. Особливості нарахування та сплати зборів 

і обов’язкових платежів. Формування та подання податкової звітності щодо зборів і 

обов’язкових платежів. Корегування та виправлення помилок в податковій звітності. 

Тема 8. Податковий менеджмент 

Сутність, цілі та завдання податкового менеджменту. Організація адміністрування 

податків, податкового обліку, податкового контролю та планування. Оформлення 

результатів камеральної, фактичної та документальної податкових перевірок. Визначення 

видів відповідальності платників податків за порушення податкового законодавств. 

Тема 9. Особливості застосування спрощеної системи обліку і оподаткування  

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Законодавча і 

нормативна база оподаткування. Визначення та класифікація суб’єктів малого 

підприємництва. Критерії переходу платників податків на спрощену систему 

оподаткування. Особливості повернення на звичайну систему оподаткування. Ставки 

єдиного податку в Україні. Порядок та терміни подання звітності суб’єктами малого 

підприємництва.  

Тема 10. Державно-приватне партнерство у сфері обліку і оподаткування 

Види облікових та податкових правопорушень. Відповідальність платників податків за 

порушення законодавства в сфері обліку і оподаткування. Специфіка відмивання доходів, 

здобутих злочинним шляхом. Організаційно-правове забезпечення боротьби з 

відмиванням доходів незаконного походження. Податкове стимулювання (диференціація 

податкових ставок, податкові пільги, податкові канікули тощо). 

5. Очікувані результати навчання навчальної дисципліни 

Після успішного вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти зможе: 

РН1. Оволодіти принципами, засобами, методами та навичками бухгалтерського 

обліку та оподаткування з метою підвищення ефективності управління 

підприємством. 

РН2. Визначати та аналізувати концептуально-понятійні основи та аспекти  

обліково-податкових процесів, їх взаємозв’язок та взаємозалежність. 

РН 3. Організовувати систему обліку і оподаткування на підприємстві; формувати й 

аналізувати фінансову та податкову і статистичну звітність підприємств, а 

також правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття 

управлінських рішень. 

 



 
 

6. Роль навчальної дисципліни у досягненні програмних результатів  

Програмні результати, досягнення яких забезпечує навчальна дисципліна: 

ПРН 3. Демонструвати знання теорій, методів і функцій менеджменту, ідентифікувати 

та описувати зміст функціональних сфер діяльності організації. 

ПРН 5. Виявляти навички пошуку, збирання та аналізу інформації, розрахунку 

показників для обґрунтування управлінських рішень. 

ПРН 8. Знати нормативно-правове забезпечення діяльності організації, пояснювати 

правові, соціальні та економічні наслідки функціонування організації. 

ПРН 11. Виявляти навички документаційного забезпечення управління, ідентифікувати 

джерела, формувати та аналізувати необхідну обліково-аналітичну інформацію 

в процесі управління. 

7. Види навчальних занять та навчальної діяльності 

7.1 Види навчальних занять 

Тема 1. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 
підприємством 

Л 1. Поняття та види господарського обліку. Фінансовий, управлінський та 

податковий облік. Організація облікової роботи на підприємстві. Користувачі 

облікової інформації. 

Тема 2. Метод та інструментарій бухгалтерського обліку 

Л 2. Поняття методу бухгалтерського обліку. Характеристика основних елементів 

методу бухгалтерського обліку: інвентаризація; оцінка; калькулювання; 

бухгалтерські рахунки; подвійний запис; бухгалтерський баланс; бухгалтерська 

звітність. 

ПЗ 1. Метод бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Інформаційне забезпечення бухгалтерського обліку 

Л 3. Документи як джерело первинної інформації. Вимоги до змісту та оформлення 

документів. Класифікація документів та організація документообігу. 

Виправлення помилок в бухгалтерських документах. Терміни зберігання 

бухгалтерських документів. 

Тема 4. Основні засади та нормативно-правове регулювання обліку та 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності 

Л 4. Рівні нормативно-правового забезпечення обліку та оподаткування в Україні. 

Національні та міжнародні стандарти обліку. 

Л 5. Податкова система України. Податковий кодекс України. Підзаконні акти. 

Тема 5. Облікова політика та її роль в податковому плануванні 

Л 6. Поняття та функції облікової політики. Порядок розробки та затвердження 

облікової політики. Наказ про облікову політику. Типові помилки під час 

формування облікової політики. 

ПЗ 2. Формування наказу про облікову політику підприємства. 

 



 
 

Тема 6. Організація адміністрування прямих та непрямих податків  

Л 7.  Поняття та види прямих податків. Особливості нарахування та сплати податку на 

прибуток, на доходи фізичних осіб; на нерухомість; податки на прибутки, 

отримані у вигляді відсотків. Формування та подання податкової звітності за 

прямими податками. Корегування та виправлення помилок в податковій 

звітності.  

ПЗ 3. Нарахування та декларування прямих податків. 

Л 8.  Поняття та види непрямих податків. Особливості нарахування та сплати 

акцизного податку, ПДВ, мита. Формування та подання податкової звітності за 

непрямими податками. Корегування та виправлення помилок в податковій 

звітності.  

ПЗ 4. Нарахування та декларування непрямих податків. 

Тема 7. Організація адміністрування зборів та обов’язкових платежів 

Л 9. Поняття та види зборів і обов’язкових платежів. Особливості нарахування та 

сплати зборів і обов’язкових платежів: ЄСВ; військовий збір; плата за землю; 

рентні платежі; плата за торговий патент; екологічний податок. 

Л 10. Формування та подання податкової звітності щодо зборів і обов’язкових 

платежів. Корегування та виправлення помилок в податковій звітності. 

ПЗ 5. Нарахування та декларування окремих видів зборів та обов’язкових платежів. 

Тема 8. Податковий менеджмент 

Л 11. Сутність, цілі та завдання податкового менеджменту. Організація 

адміністрування податків, податкового обліку, податкового контролю та 

планування. 

Л 12. Ооформлення результатів камеральної, фактичної та документальної податкових 

перевірок. Визначення видів відповідальності платників податків за порушення 

податкового законодавств. 

ПЗ 6. Податкова перевірка підприємств. 

Тема 9. Особливості застосування спрощеної системи обліку і оподаткування  

Л 13. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 

Законодавча і нормативна база оподаткування. Визначення та класифікація 

суб’єктів малого підприємництва. Критерії переходу платників податків на 

спрощену систему оподаткування. Особливості повернення на звичайну систему 

оподаткування.  

Л 14. Платники єдиного податку. Ставки єдиного податку. Об’єкт і база 

оподаткування. Перелік податків і зборів, в рахунок яких сплачується єдиний 

податок. 

ПЗ 7. Оподаткування суб’єктів малого підприємництва. 

Тема 10. Державно-приватне партнерство у сфері обліку і оподаткування 

Л 15. Види облікових та податкових правопорушень. Відповідальність платників 

податків за порушення законодавства в сфері обліку і оподаткування. Специфіка 

відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом. Організаційно-правове 

забезпечення боротьби з відмиванням доходів незаконного походження.  



 
 

Л 16. Податкове стимулювання (диференціація податкових ставок, податкові пільги, 

податкові канікули тощо). 

ПЗ 8. Податкові санкції та стимули. 

7.2 Види навчальної діяльності  

НД 1. Виконання практичних завдань. 

НД 2. Підготовка та презентація доповіді. 

НД 3. Підготовка до тестування. 

8. Методи викладання, навчання 

Дисципліна передбачає навчання через: 

МН 1. Інтерактивні лекції. 

МН 2. Лекції-дискусії. 

МН 3. Практико-орієнтоване навчання (виконання розрахунково-аналітичних завдань). 

МН 7. Мобільне навчання (m-learning). 

МН 8. Змішане навчання (blended-learning) 

Лекції (інтерактивні, лекції дискусійного характеру) надають студентам матеріали 

(візуальні,  у вигляді відео, із застосуванням мультимедійних технологій) щодо принципів, 

засобів, методів здійснення економічного аналізу з метою формування ефективних 

управлінських рішень, а також формування й удосконалення економічного мислення, що 

є основою для самостійного та аудиторного навчання здобувачів освіти, надають знання й 

розуміння предметної області та професійної діяльності (РН 1). Лекції доповнюються 

практичними заняттями, що пропонують студентам здатність використовувати понятійні 

основи та аспекти обліково-податкових процесів, їх взаємозв’язок та взаємозалежність 

(РН 2). Самостійному навчанню сприятиме робота в невеликих групах для підготовки 

презентацій, які будуть проаналізовані, обговорені та продемонстровані в рамках 

практико-орієнтованого навчання (РН 3). Гнучкість, доступність та персоніфікація 

навчання забезпечується m-learning з використанням мобільних пристроїв. Навчання через 

blended-learning з використанням LMS MOОDLE (http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/), в межах 

якого студент здобуває знання як очно, так і самостійно он-лайн, дозволяє створити 

комфортне освітнє цифрове середовище та забезпечити індивідуальну траєкторію 

навчання. Поєднання традиційних і нетрадиційних методів навчання з використанням 

інноваційних технологій: лекції-візуалізації; імітаційні ситуаційні завдання; лекція 

(оглядова/тематична/дискусійна); практичні заняття (презентація/ робота в малих групах). 

9. Методи та критерії оцінювання 

9.1. Критерії оцінювання 

Шкала 

оцінювання 

ECTS 

Визначення 

Чотирибальна 

національна 

шкала 

оцінювання 

Рейтингова бальна 

шкала оцінювання 

А 
Відмінне виконання лише з 

незначною кількістю помилок 
5 (відмінно) 90-100 

В 
Вище середнього рівня з 

кількома помилками 
4 (добре) 82-89 
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С 

В загальному правильна 

робота з певною кількістю 

помилок 

74-81 

D 
Непогано, але зі значною 

кількістю недоліків 
3 (задовільно) 

64-73 

Е 
Виконання задовольняє 

мінімальні критерії 
60-63 

FX Можливе повторне складання 

2 (незадовільно) 

35-59 

F 
Необхідний повторний курс з 

навчальної дисципліни 
0-34 

9.2 Методи поточного формативного оцінювання 

За дисципліною передбачені наступні методи поточного формативного оцінювання: 

опитування студента на практичному занятті та усні коментарі викладача за його 

результатами, виконання практичних завдань, проведення розрахунків на основі облікових 

даних та звітності підприємства, настанови викладача в процесі підготовки до виконання 

тестових завдань, оцінювання поточного тестування. 

9.3 Методи підсумкового сумативного оцінювання 

Методи оцінювання: 

М 1. Опитування. 

М 2. Тестування в LMS MOODLE. 

В особливих ситуаціях робота може бути виконана дистанційно в LMS MOODLE 

(http://dl.kpt.sumdu.edu.ua/): 

1. Тест. Бухгалтерський облік в інформаційній системі управління 

підприємством. 

2. Тест. Нормативно-правове регулювання обліку та оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

3. Тест. Адміністрування прямих та непрямих податків. 

4. Тест. Адміністрування зборів та обов’язкових платежів. 

5. Тест. Податковий менеджмент. 

6. Тест. Спрощена система обліку і оподаткування. 

7. Тест. Модульний контроль № 1. 

8. Тест. Модульний контроль № 2. 

Форма підсумкового контролю – залік. 

10.  Ресурсне забезпечення навчальної дисципліни  

10.1 Засоби навчання 

ЗН 1. Мультимедіа 

ЗН 2. Програмне забезпечення (для підтримки дистанційного навчання, онлайн-

опитування) 
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10.2 Інформаційне та навчально-методичне забезпечення 

Основна 

література 

1. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. 

посіб. Львів : ЛТЕУ, 2017. 508 с. URL: http://www.lute.lviv.ua/fileadmin/ 

www.lac.lviv.ua/data/kafedry/Buh_Obliku/Kucik/Docs/2018.02.20_Kycuk_

Polianska_Oblik_i_zvitnist-2017.pdf  

2. Податкова система: навч. посіб. / [Волохова І.С., Дубовик О.Ю., 

Слатвінська М.О. та ін.]; за заг. ред. І.С. Волохової, О.Ю. Дубовик. 

Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. URL: 

https://financial.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/09/Podatkova-systema-

navchal-nyy-posibnyk.pdf 

Допоміжна 

література 

1. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: навчальний 

посібник / О.А. Лаговська, С.Ф. Легенчук, В.І. Кузь, С.В. Кучер. 

Житомир: Житомирський державний технологічний університет, 2017. 

416 с. URL: https://learn.ztu.edu.ua/pluginfile.php/32469/mod_resource/ 

content/1/KNIGA.pdf 

2. Глушач Ю.С. Фінансова звітність за П(С)БО: навчально-методичний 

посіб. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 88 с. URL: 

http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/bitstream/123456789/14243/2/Навчально-

методичний%20посібник-18-Звітність%20підприємств.pdf 

3. Дема Д.І., Шевчук І.В., Мартинюк Г.П. Податковий менеджмент: 

навч. посібник / за заг. ред. Д.І. Деми. Київ: Алерта, 2017. 256 с. 

4. Купчак М. Я., Саміло А. В. Податковий менеджмент: навч. посібн. 

Львів, 2020. 185 с.  

5. Правдюк Н.Л., Коваль Л.В., Коваль О.В. Облікова політика 

підприємств: навч. посіб. Київ: «Центр учбової літератури», 2020. 647 с. 

URL: http://repository.vsau.org/getfile.php/24655.pdf 

6. Серпенінова Ю.С. Основи бухгалтерського обліку : навч. посіб. / 

[Бурденко І.М., Гольцова С.М., Макаренко І.О., Савченко Т.Г., 

Серпенінова Ю.С.] ; За заг. ред. Серпенінової Ю.С. Суми : Видавництво 

«Винниченко М.Д.», 2016. 266 с. URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/ 

bitstream-download/  

Інформаційні 

ресурси в 

Інтернеті 

1. Конституція України: URL:  https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/254к/ 

96-вр#Text 

2. Податковий кодекс України: URL:  http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/ main.cgi?nreg=2755-17. 

3. Бюджетний кодекс України URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ 

show/2456-17 

4. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_010#Text 

5. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку. URL: 

https://buhgalter911.com/uk 

6. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 р. № № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/main/996-14#Text 

7. Самойленко В.В. Управління конкурентоспроможністю підприємства 

в сучасних умовах. Інтелект ХХІ. 2021. № 1. С. 59-63. URL: 

http://www.intellect21.nuft.org.ua/journal/2021/2021_1/13.pdf   

8. Про Бюро економічної безпеки України: Закон України від 28.01.2021 

№  1150-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1150-20#Text 

9. Сайти державних органів влади: 

– www.rada.gov.ua - сайт Верховної Ради України. 
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– www.kmu.gov.ua - сайт Кабінету Міністрів України. 
– http://sfs.gov.ua - сайт Державної фіскальної служби України 
– www.me.gov.ua - сайт Міністерства економіки України 

 


