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ВСТУП 
 

Програма обов’язкової навчальної дисципліни «Податковий облік і 

звітність» складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

магістра спеціальності «Облік і оподаткування». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є сукупність теоретичних та 

практичних аспектів формування облікової інформації на основі вимог та 

принципів нормативних документів з питань оподаткування з метою 

розрахунку обов'язкових податків і зборів, а також складання податкових 

декларацій, здійснення податкового планування. 

Міждисциплінарні зв’язки: навчальна дисципліна «Податковий облік і 

звітність» є складовою частиною циклу фундаментальних навчальних 

дисциплін для підготовки студентів за спеціальністю «Облік і оподаткування». 

Вивчення курсу передбачає наявність систематичних та ґрунтовних знань із 

суміжних курсів, зокрема, з навчальних дисциплін: «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Організація бухгалтерського обліку», «Облік і звітність в 

оподаткуванні», «Звітність підприємств», а отриманні знання будуть 

використовуватись у подальшому при написанні магістерських робіт.  

Курс заплановано в ключі цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та під час практичних 

занять, самостійної роботи над виконанням поставлених задач. 

Вимоги до знань та умінь визначаються галузевими стандартами вищої 

освіти України.  

АНОТАЦІЯ 
 

Податки і збори є основним елементом впливу на формування 

економічного потенціалу суб'єкта господарювання за допомогою системи 

державного регулювання. Саме податки і збори є важливим і впливовим 

інструментом регулювання економічних відносин та реалізації інтересів 

держави, регіонів, суб’єктів господарювання і окремих громадян.  

Роль бухгалтерського обліку в цих процесах зводиться до формування 

якісної інформації про систему оподаткування суб'єкта господарської 

діяльності і використання доходів на сплату податкових платежів. 

Найважливішими складовими облікової системи на даний час є прогнозування 

фінансового результату діяльності економічного суб'єкта, податкове 

планування і оптимізація оподаткування. Тому в навчальному плані підготовки 

магістра зі спеціальності «Облік і оподаткування» передбачається вивчення 

студентами особливостей податкового законодавства, методики розрахунку 

податків та зборів, формування податкових декларацій з метою формування 

теоретичних основ проведення податкового планування у практичній 

діяльності суб'єкта господарювання.  

Робочою програмою навчальної дисципліни «Податковий облік і 

звітність» передбачено освоєння студентами основ податкового і митного 

законодавства, принципи організації та ведення податкового обліку з метою 

нарахування податків,  зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 
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соціальне страхування, методику підготовки  та порядок подання основних 

форм звітності з питань розрахунків по податках і зборах. 

Навчальний матеріал викладається у дванадцяти темах, які об’єднані у 

двох змістових модулях. Тематика першого модуля розкриває особливості 

ведення податкового обліку і складання звітності по загальнодержавних 

податках і зборах, а також єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. Тематика другого модуля розкриває особливості 

ведення податкового обліку і складання звітності по місцевих податках і 

зборах. 

З метою закріплення теоретичних знань програмою навчальної 

дисципліни передбачені практичні заняття та самостійна робота студентів. 

Ключові слова: податки, збори, податковий облік, податкова декларація 

(розрахунок), звітний період, прямі та непрямі податки, податкова накладна, 

спрощена система оподаткування. 
 

АBSTRACT 
 

Taxes and duties are the main element, which influences on the formation of 

entities economic potential through the states regulation system. Taxes and fees are 

very important and influential instrument for regulating economic relations and 

realizing the interests of the state, regions, economic entities and individuals. 

The role of accounting in these processes is to form quality information on the 

entities tax system and use of revenue to pay tax payments. The most important 

components of the accounting system at the moment is the forecasting of the 

economic entities financial performance, tax planning and optimization of taxation. 

Therefore, in the curriculum of the preparation of the bachelor in the specialty "Tax 

accounting and reporting" students are expected to study the features of tax 

legislation, the methodology for calculating taxes and fees, the formation of tax 

declarations in order to form the theoretical basis for tax planning in the practical 

activities of the economical subject. 

The work program of the discipline "Tax accounting and reporting" provides for 

students to master the foundations of tax and customs legislation, the principles of 

organization and accounting for the purpose of accrual of taxes, fees and a single 

contribution to the compulsory state social insurance, the method of preparation and 

the procedure for submitting the main forms reporting on tax and fees settlements. 

The training material is presented in twelve themes, which are united in two 

content modules. The subject of the first module reveals the peculiarities of tax 

accounting and reporting on national taxes and collections, as well as a single 

contribution to compulsory state social insurance. The subject of the second module 

reveals the features of tax accounting and reporting on local taxes and fees. 

In order to consolidate theoretical knowledge, the program of study discipline 

provides for practical classes and independent work of students. 

Key words: taxes, fees, tax accounting, tax return (calculation), reporting 

period, direct and indirect taxes, tax invoice, simplified tax system.  
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1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Найменування показників  

Галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація, 

рівень вищої 

освіти 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 5 

07 «Управління і 

адміністрування» 
Нормативна 

 
 

071 «Облік і 

оподаткування» 

Модулів – 2 

 

Рік підготовки 

Змістових модулів – 2 1-й 1-й 

Індивідуальне науково-дослідне 

завдання  -  
Семестр  

Загальна кількість годин –  150 
1-й 2-й 

Лекції 

Тижневих годин для денної 

форми навчання: 

 аудиторних – 4,0 

 самостійної роботи студента - 

4,0 

Рівень вищої 

освіти -  

магістерський 

26 год. 6 год. 

Практичні, семінарські 

26 год. 6 год. 

Лабораторні 

-  - 

Самостійна робота 

98 год. 138 год. 

Індивідуальні завдання:  

- 

Форма контролю:  

екз. екз. 

  Примітка. 

  Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної та індивідуальної роботи      

становить (%): 

для денної форми навчання – 35% до 65%. 

для заочної форми навчання – 8% до 92%. 

 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Мета навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» полягає у 

формуванні сучасної системи знань з теорії і практики ведення податкового 

обліку та підготовки податкової звітності. 

Завдання навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність»: 
1) вивчення теоретичних та організаційних основ податкової системи 

України, нормативного регулювання обліку в системі оподаткування 

вітчизняних суб’єктів господарської діяльності; 
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2) засвоєння основних принципів організації та ведення бухгалтерського 

обліку з метою нарахування податків, зборів та єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

3) вивчення порядку обчислення та сплати податків, зборів та єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

4) набуття практичних навичок документального оформлення операцій з 

нарахування (обчислення) та сплати податків, зборів та єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування; 

5) ознайомлення з методикою складання і порядком подання основних 

звітних форм з питань розрахунків по податках і зборах. 

Предмет навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» – 

сукупність теоретичних та практичних аспектів формування облікової 

інформації на основі вимог та принципів нормативних документів з питань 

оподаткування з метою розрахунку обов'язкових податків і зборів, а також 

складання податкових декларацій, здійснення податкового планування. 

Після опанування навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» 

студенти повинні знати:  
� основи податкового і митного законодавства, законодавства щодо 

адміністрування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування;  

� принципи організації та ведення бухгалтерського обліку з метою 

нарахування податків,  зборів та єдиного внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування;  

� методику нарахування (обчислення) податків, зборів та єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, терміни їх 

сплати;  

� права, обов’язки і відповідальність посадових осіб, діяльність яких 

перевіряється;  

� методику підготовки  та порядок подання основних форм звітності з 

питань розрахунків по податках і зборах; 

� теоретико-методичні підходи до проведення податкового 

планування та оптимізації оподаткування суб'єкта господарської діяльності. 

Студенти також повинні вміти: 
� поєднувати теоретичні знання предмету з виробленням практичних 

навичок;  

� організувати облік на підприємстві з метою нарахування податків,  

зборів та єдиного соціального внеску;  

� розраховувати розмір податкових зобов’язань, враховуючи 

особливості діяльності суб’єктів господарювання;  

� складати на основі проведених розрахунків відповідні звітні форми: 

декларації, розрахунки, звіти.  
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
  

Змістовий модуль 1.  Податковий облік і звітність загальнодержавних 
податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування 
 

Тема 1. Основні засади та нормативне регулювання податкового 
обліку вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності 

Характеристика облікової системи підприємства. Організація податкової 

системи України. Поняття податків. Соціально-економічна сутність податків. 

Класифікація податків. Прямі та непрямі податки. Державні та місцеві податки і 

збори.  

Облік підприємств-платників податків і зборів та адміністрування 

податкових надходжень до бюджету та позабюджетних фондів. Податкові 

перевірки: види, порядок і строки проведення. Характеристика податкових 

правопорушень. Види відповідальності за порушення законів з питань 

оподаткування. Штрафні санкції за порушення податкового законодавства. 

 
Тема 2. Податковий облік і звітність податку на додану вартість 
Податок на додану вартість як форма непрямого оподаткування. Суть 

податку на додану вартість, його призначення та ставки. Платники податку на 

додану вартість, вимоги щодо обов'язкової реєстрації. Об’єкт оподаткування і 

податкова база. Операції, звільнені від оподаткування.  

Податковий кредит. Податкове зобов'язання. Порядок визначення суми 

податку, що підлягає сплаті або відшкодуванню з Державного бюджету 

України, строки проведення розрахунків. Основні аспекти електронного 

адміністрування податку на додану вартість. Порядок ведення Єдиного реєстру 

податкових накладних. Податкова декларація з податку на додану вартість.  

Реєстрація операцій, що формують податкове зобов’язання та податковий 

кредит, на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Тема 3. Податковий облік оподатковуваного прибутку підприємства 
Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: сутність 

і значення. Платники податку на прибуток. Порядок визначення об’єкту 

оподаткування: визначення та склад доходів, склад витрат та порядок їх 

визнання. 

Податковий облік необоротних активів.  

Податкова декларація з податку на прибуток підприємства: методика 

заповнення та строки подання. 

 

Тема 4. Податковий облік і звітність податку на доходи фізичних осіб  
Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування. Податкові агенти. Податкові соціальні пільги. Особливості 

оподаткування окремих видів доходів. Неоподатковувані доходи. Поняття 

податкової знижки. Реєстрація доходів що підлягають оподаткуванню, на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Особливості нарахування та сплати військового збору. 

Декларування доходів та сплата податку за наслідками року. Податковий 

розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податків, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ). 

 
Тема 5. Податковий облік і звітність єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування України 
Сутність єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування (ЄСВ). Платники, база нарахування ЄСВ. Порядок обчислення і 

сплати ЄСВ. 

Реєстрація операцій, що формують об’єкти нарахування ЄСВ, на 

рахунках бухгалтерського обліку. Звітність по ЄСВ. 

 
Тема 6. Податковий облік і звітність акцизного податку  
Акцизний податок: платники, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування. Перелік підакцизних товарів та ставок податку. Порядок 

обчислення та сплати акцизного податку. Реєстрація операцій, що є об’єктами 

оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку та балансове узагальнення 

показників. 

Порядок заповнення та подання Декларації акцизного податку. 

 
Тема 7. Податковий облік і звітність мита 
Аналіз митного законодавства.  

Особливості митного оформлення товарів при перетині митного кордону 

України. Митна декларація. 

Характеристика митних платежів. Види мита, ставки мита.  

Бухгалтерський облік митних платежів. 

 

Тема 8. Податковий облік і звітність екологічного податку 
Характеристика екологічного податку: платники, об’єкт та база 

оподаткування, ставки податку. Особливості обчислення та сплати 

екологічного податку. Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування, на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

Декларація екологічного податку. 

 

Змістовий модуль 2. Податковий облік і звітність місцевих податків і 
зборів 

 

Тема 9. Податковий облік і звітність єдиного податку 
Поняття суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система 

оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Єдиний податок та його податкові елементи. Платники єдиного податку. 

Об’єкти оподаткування. Ставки єдиного податку. Умови переходу на спрощену 

систему оподаткування. Реєстрація операцій, що є об’єктами оподаткування, на 

рахунках бухгалтерського обліку та балансове узагальнення показників. 
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Терміни сплати податку. Особливості визнання доходів платника єдиного 

податку. Податкова декларація платника єдиного податку. 

 
Тема 10. Податковий облік і звітність податку на майно  
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: платники, 

об’єкт та база оподаткування, ставки податку. Особливості обчислення та 

сплати податку на нерухоме майно. Реєстрація операцій, що є об’єктами 

оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку та балансове узагальнення 

показників. 

Порядок заповнення та подання Податкової декларації з податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
Транспортний податок: платники, об'єкт оподаткування, ставка податку, 

особливості нарахування, сплати та подання декларації. 

Земельний податок та орендна плата: платники, об’єкт та база 

оподаткування, пільги щодо оподаткування.  

 

Тема 11. Податковий облік і звітність місцевих зборів 
Збір за місця для паркування транспортних засобів: механізм розрахунку і 

звітність.  

Туристичний збір: особливості нарахування та справляння збору, 

методика підготовки Податкової декларації туристичного збору. Реєстрація 

операцій, що є об’єктами оподаткування, на рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Тема 12. Податкові оптимізації у системі управління підприємством 
Юридична характеристика податкових оптимізацій. 

Оптимізація податку на прибуток. Оптимізація розміру податкового 

зобов'язання з податку на додану вартість. Оптимізація оподаткування доходів 

фізичних осіб - найманих працівників підприємства. 

 

 

4. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

Назви змістових модулів  

і тем  

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

У
сь

о
го

 

у тому числі 

л
 

п
 

л
аб

. 

ін
д

. 

ср
 

л
 

п
 

л
аб

.  

ін
д

. 

ср
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Облік і звітність по загальнодержавних податках і зборах, єдиному 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

Тема 1. Основні засади та нормативне 

регулювання обліку в системі 

оподаткування вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності 

12 2 2 - - 8 12 1 - - - 11 

Тема 2. Податковий облік і звітність 

податку на додану вартість 

 

12 2 2 - - 8 17 1 2 - - 14 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Тема 3. Податковий облік 

оподатковуваного прибутку підприємства 

12 2 2 - - 8 14 - 2 - - 12 

Тема 4. Податковий облік і звітність 

податку на доходи фізичних осіб 

17 4 4 - - 9 16 2 2 - - 12 

Тема 5. Податковий облік і звітність 

єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування України 

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Тема 6. Податковий облік і звітність 

акцизного податку 

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Тема 7. Податковий облік і звітність мита 12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Тема 8. Податковий облік і звітність 

екологічного податку 

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Разом за змістовим модулем 1: 101 18 18 - - 65 103 4 6 - - 93 

Змістовий модуль 2.  Облік і звітність по місцевих податках і зборах 

Тема 9. Податковий облік і звітність 

єдиного податку 

13 2 2 - - 9 14 2 - - - 12 

Тема 10. Податковий облік і звітність 

податку на майно 

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Тема 11. Податковий облік і звітність 

місцевих зборів 

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Тема 12. Податкові оптимізації у системі 

управління підприємством 

12 2 2 - - 8 11 - - - - 11 

Разом за змістовим модулем 2: 49 8 8 - - 33 47 2 - - - 45 

Разом 150 26 26 - - 98 150 6 6 - - 138 

                 

5. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 

 
6. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 

Змістовий модуль 1. Облік і звітність по загальнодержавних податках і зборах, єдиному 
внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

1. Тема 1. Вивчення основ обліку та його нормативного 

регулювання в системі оподаткування  

2 - 

2. Тема 2. Методика податкового обліку і звітності по податку на 

додану вартість. Розв’язування задач  

2 2 

3. Тема 3. Методика податкового обліку і звітності по податку на 

прибуток підприємства. Розв’язування задач 

2 2 

4. Тема 4. Методика податкового обліку і звітності по податку на 

доходи фізичних осіб та військовому збору. Розв’язування задач 

 

  

4 2 
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1 2 3 4 

5. Тема 5. Методика податкового обліку і звітності щодо єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Розв’язування задач 

2 - 

6. Тема 6. Методика податкового обліку і звітності по акцизному 

податку. Розв’язування задач 

2 - 

7. Тема 7. Методика податкового обліку і звітності щодо мита. 

Розв’язування задач 

2 - 

8. Тема 8. Методика податкового обліку і звітності по 

екологічному податку. Розв’язування задач  

2 - 

Змістовий модуль 2.  Облік і звітність по місцевих податках і зборах 

9. Тема 9. Методика податкового обліку і звітності по єдиному 

податку. Розв’язування задач 

2 - 

10. Тема 10. Методика податкового обліку і звітності щодо податку 

на майно. Розв’язування задач 

2 - 

11. Тема 11. Методика податкового обліку і звітності по місцевих 

зборах. Розв’язування задач 

2 - 

12. Тема 12. Податкові оптимізації у системі управління 

підприємством. Вивчення практичних ситуацій. 

2  

 Разом 26 6 

 
7. ТЕМИ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

- - - - 

 
8. САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

Розподіл годин самостійної роботи для студентів денної форми навчання: 

- підготовка до аудиторних занять – 1 год. на 1 год. занять – 26 год.; 

- підготовка до контрольних заходів – 6 год. на 1 кредит ЄКТС – 30 год.; 

- опрацювання окремих тем програми або їх частин, які не викладаються 

на лекціях – 42 год.  

Звіти про самостійну роботу не надаються. Вивчення відповідного 

матеріалу перевіряється під час поточного та підсумкового контролю знань. 
 

8.1. Завдання для самостійної роботи 
 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 
Денна форма Заочна форма 

1 2 3 4 

1. Тема 1. Основні засади та нормативне регулювання 

обліку в системі оподаткування вітчизняних суб’єктів 

підприємницької діяльності  

Особливості податкового контролю. Електронний 

кабінет платника податків. Податкові консультації. 

 

8 11 

1 2 3 4 
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2. Тема 2. Податковий облік і звітність податку на 

додану вартість  

Порядок реєстрації податкових накладних в ЄРПН. 

Реєстраційна сума. Штрафні санкції за недотримання 

термінів реєстрації податкових накладних. 

8 14 

3. Тема 3. Податковий облік оподатковуваного прибутку 

підприємства 

Особливості обліку різниць, які коригують 

фінансовий результат до оподаткування. 

8 12 

4. Тема 4. Податковий облік і звітність податку на 

доходи фізичних осіб 

Податкова знижка: право на використання, порядок 

формування звітності. Оподаткування окремих видів 

доходів (виграші, подарунки, спадщина). 

9 12 

5. Тема 5. Податковий облік і звітність єдиного внеску 

на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

України  

Методика формування звітності щодо ЄСВ. 

8 11 

6. Тема 6. Податковий облік і звітність акцизного 

податку 

Податкова звітність щодо акцизного податку: строки 

подання, особливості складання 

8 11 

7. Тема 7. Податковий облік і звітність мита 

Митна декларація. Аналіз розрахунку митних 

платежів 

8 11 

8. Тема 8. Податковий облік і звітність екологічного 

податку 

Податкова звітність: граничні строки подання, 

методика складання 

8 11 

9. Тема 9. Податковий облік і звітність єдиного податку 

Особливості нарахування та сплати єдиного податку 

для сільськогосподарських підприємств 

9 12 

10. Тема 10. Податковий облік і звітність податку на 

майно 

Земельний податок та орендна плата 

8 11 

11. Тема 11. Податковий облік і звітність місцевих зборів 

Податкові агенти щодо місцевих зборів.  

Туристичний збір: підходи до нарахування та сплати, 

податковий розрахунок 

8 11 

12 Тема 12. Податкові оптимізації у системі управління 

підприємством 

Оптимізація нарахування податків у сфері ЗЕД 

8 11 

 Разом 98 138 

 

  

9. ІНДИВІДУАЛЬНЕ НАВЧАЛЬНО-ДОСЛІДНЕ ЗАВДАННЯ 
- 
 

10. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 

Для викладання лекційного курсу розроблений ілюстративний матеріал, 

здійснюється аналіз та обґрунтування проблемних питань. На практичних 
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заняттях проводиться усне опитування, перевірка виконання індивідуальних 

завдань та вирішення ситуаційних завдань. 
 

11. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 
 

Контроль знань студентів з навчальної дисципліни здійснюється в усній і 

письмовій формі. Контрольні завдання за змістовим модулем включають 

теоретичну частину (тестові завдання) і практичну частину (розрахункові 

задачі). 

Контроль роботи студентів проводиться за такими видами робіт: 

- наявність лекційного матеріалу – шляхом перегляду конспектів; 

- робота на практичних заняттях – шляхом усного опитування і 

перевірки виконаних практичних завдань; 

- підготовка та презентація реферату, мінілекції; 

- підготовка до видання наукових статей, тез для участі в конференціях; 

- участь в конкурсах, олімпіадах. 

Усі форми контролю включені до 100-бальної шкали оцінювання. 

Оцінювання результатів поточної роботи (завдань, що виконуються на 

практичних заняттях, результати самостійної роботи студентів) проводиться за 

такими критеріями: 

1. Розрахункові завдання, задачі, лабораторні роботи (у % від кількості 

балів, виділених на завдання із заокругленням до цілого числа): 

0 % – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково та містить суттєві помилки 

методичного або розрахункового характеру; 

60% – завдання виконано повністю, але містить суттєві помилки у 

розрахунках або в методиці; 

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки (розмірності, висновки, оформлення тощо); 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 

2. Ситуаційні вправи, конкретні ситуації та інші завдання творчого 

характеру (у % від кількості балів, виділених на завдання із заокругленням до 

цілого числа): 

0% – завдання не виконано; 

40% – завдання виконано частково, висновки не аргументовані і не 

конкретні, звіт підготовлено недбало; 

60% – завдання виконано повністю, висновки містять окремі недоліки, 

судження студента не достатньо аргументовані, звіт підготовлено з незначним 

відхиленням від вимог;  

80% – завдання виконано повністю і вчасно, проте містить окремі 

несуттєві недоліки не системного характеру; 

100% – завдання виконано правильно, вчасно і без зауважень. 
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12. РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ СТУДЕНТИ 
 

Модуль 1. Поточне тестування та самостійна робота Іспит Сума 

Змістовий модуль 1  

 (0-40) 
Змістовий модуль 2  

 (0-20) 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 

 

Т8 

 

Т9 Т10 Т11 Т12 

0-5 0-8 0-5 0-8 0-5 0-3 0-3 0-3 0-10 0-5 0-5 0-5 40 100 

 
Шкала оцінювання 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка за національною шкалою для екзамену 

90-100 відмінно 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
задовільно 

60-63 

35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

0-34 
незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 

дисципліни 

 
 

13. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни «Податковий облік і 

звітність» включає: 

1. Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» денної та заочної форм навчання / 

В.Л. Поліщук. – Рівне : НУВГП, 2017. – 87 с. – Режим доступу в цифровому 

репозиторії НУВГП : http://ep3.nuwm.edu.ua/7892/. 

2. Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної 

дисципліни «Податковий облік і звітність» студентами спеціальності 071 
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