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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися принципів 

академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її порушення, що 

визначається Кодексом академічної доброчесності Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і семінарські 

(практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня пропуску 

його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду наукових 

публікацій за заданою проблематикою дисципліни, поглибленому 

опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при виконанні ІНДЗ 

самостійно вибирають його тему та творчо підходять до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Теоретико-організаційні аспекти оподаткування суб’єктів 

господарювання; управлінські технології у контролюючих органах щодо 

податків і зборів; податкове консультування: сучасний стан та 

перспективи розвитку; оподаткування податком на додану вартість в 

Україні; оподаткування акцизним податком в Україні; адміністрування 

митних платежів в Україні; оподаткування податком на прибуток 

підприємств; оподаткування податком на доходи фізичних осіб в 

Україні; адміністрування майнових, місцевих та інших податків і зборів 

в Україні; визначення та апеляційне узгодження податкових зобов’язань 

під час адміністрування податків. 

Чому це треба вивчати?  Формування теоретичних знань і практичних навичок з оподаткування 

суб’єктів господарювання в Україні. Майбутні фахівці повинні володіти 

знаннями необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і 

професійних навичок стосовно оподаткування в Україні. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Вміти розвивати та підвищувати свій загальнокультурний і професійний 

рівень, самостійно освоювати нові методи роботи та знання щодо 

комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.  

Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському 

персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.  

Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 

Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 



інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

в системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації.  

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у професійну 

діяльність та господарську практику.  

Готувати й обґрунтовувати висновки задля консультування власників, 

менеджменту суб’єкта господарювання та інших користувачів 

інформації  у сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати діяльність 

його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту підприємства.  

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи щодо 

організації обліку, контролю, планування та оптимізації податкових 

розрахунків.  

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи фінансового та управлінського обліку,  

аналізу, аудиту і оподаткування у відповідності зі стратегічними цілями 

підприємства.  

Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  

Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення актуальних 

завдань теорії, методики, організації та практики обліку, аудиту, аналізу, 

контролю та оподаткування.   

Зміст дисципліни Суб’єкти господарювання як платники податків та зборів. 

Особливості оподаткування виробників сільськогосподарської продукції. 

Оподаткування діяльності підприємств будівельної галузі. 

Особливості оподаткування транспортно – експедиторських компаній. 

Особливості оподаткування туристичної діяльності. 

Оподаткування банківської діяльності в Україні. 

Оподаткування діяльності фінансових установ. 

Оподаткування суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. 

Особливості оподаткування нерезидентів. 

Оподаткування неприбуткових організацій та установ. 

Оподаткування підприємницької діяльності фізичних осіб та фізичних 

осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 

Спрощена система оподаткування для юридичних осіб. 

Обов’язкові завдання Формування у студентів належного рівня знань про теоретичні аспекти 

оподаткування суб’єктів господарювання; набуття системного розуміння 

організації процесу оподаткування в Україні; знання сучасних 

технологій стягнення податків та особливості їх використання в Україні; 

знання ролі податкової системи для держави і суспільства; набуття 

навичок з оцінювання якості консультаційно-сервісної роботи 

працівників відповідних підрозділів ДФС України. 

Міждисциплінарні зв’язки Податковий менеджмент (адміністрування податків; податковий 

контроль), Організація бухгалтерського обліку. 
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Поточний контроль Виконання завдань семінарських (практичних) занять, тестування, ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною визначається 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу в 

Уманському державному педагогічному університеті імені Павла 

Тичини – види та критерії оцінювання відображені в робочій програмі з 

дисципліни. 

Підсумковий контроль Залік. 

Порядок та організація контролю знань здобувачів вищої освіти, зокрема 

умови допуску до підсумкового контролю визначаються розділом 8 

Положення про порядок організації освітнього процесу Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 
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