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ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на засвоєння системи теоретичних  знань в сфері бюджетування і контролю податків, його методів і 
методології на підставі використання  прогресивних підходів зарубіжних країн та практичних навичок з використання методичного 
інструментарію бюджетування 

Мета та цілі 
Полягає у формуванні системи знань для складання бюджету податкових витрат підприємства, який є одним з інструментів 
податкового менеджменту і дозволяє визначати напрями максимізації фінансових результатів і поліпшення фінансово-
економічного стану підприємства 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - іспит 

Результати навчання 

вміти використовувати сучасні методи та прийоми бюджетування; засвоїти методику бюджетування головних видів податків і 
зборів на підприємстві; розуміти взаємозв’язок, взаємовплив та взаємообумовленість показників операційних, фінансових 
бюджетів та бюджетів податків і зборів; вміти спрогнозувати майбутній рівень податкового навантаження підприємства, 
використовуючи сучасні методи планових розрахунків 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції – 30 год., практичні заняття – 30 год., самостійна робота – 90 год. 

Пререквізити «Оподаткування», «Оптимізаційні методи та моделі»,  «Облік і звітність в оподаткуванні»  «Аудит оподаткування суб'єктів 
господарювання» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальної та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. Відпрацьовувати практичні заняття при наявності допуску викладача. З метою оволодіння 
необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно регулярно відвідувати заняття, а також готуватися до занять. Без особистої 
присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА  ДИСЦИПЛІНИ  

Лекція 1 Бюджетування податків і зборів в системі 
управління підприємством 
 

Практична 
робота 1 

Сутність та значення 
податкового бюджету 
підприємства 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності та  еволюції процесів 
податкового бюджетування 

Лекція 2 Принципи та методи податкового планування і 
прогнозування 

Практична 
робота 2 

Порівняння методів 
податкового планування і 
прогнозування 

Огляд літературних джерел щодо 
принципів і методів податкового 
планування і прогнозування на 
підприємстві 

Лекція 3 Організація бюджетування податків і зборів на 
підприємстві 

Практична 
робота 3 

Методика складання  
бюджету податків і зборів 
на підприємстві 

Огляд літературних джерел щодо 
методичних аспектів  податкового 
бюджетування 

Лекція 4 Бюджетування податку на прибуток 
підприємства 

Практична 
робота 4 

Технологія складання 
бюджету податку на 
прибуток 

Аналіз підходів до складання 
бюджету податку на прибуток, що 
зустрічаються у літературних 
джерелах 

Лекція 5 Бюджетування податку на додану вартість 
 

Практична 
робота 5 

Технологія складання 
бюджету податку на додану 
вартість 

Аналіз підходів до складання 
бюджету податку на додану 
вартість, що зустрічаються у 
літературних джерелах 

Лекція 6 Бюджетування податку на доходи фізичних 
осіб 

Практична 
робота 6 

Технологія складання 
бюджету податку на доходи 
фізичних осіб 

Аналіз підходів до складання 
бюджету податку на доходи 
фізичних осіб, що зустрічаються у 
літературних джерелах 

Лекція 7 Бюджетування акцизного податку Практична 
робота 7 

Технологія складання 
бюджету  акцизного 
податку 

Аналіз підходів до складання 
бюджету акцизного податку, що 
зустрічаються у літературних 
джерелах 

Лекція 8 Бюджетування екологічного податку Практична 
робота 8 

Технологія складання 
бюджету екологічного 
податку 

Аналіз підходів до складання 
бюджету екологічного податку, що 
зустрічаються у літературних 
джерелах 

Лекція 9 Бюджетування рентної плати Практична 
робота 9 Технологія складання 

бюджету рентної плати 

Аналіз підходів до складання 
бюджету рентної плати, що 
зустрічаються у літературних 
джерелах 



Лекція 10 Бюджетування місцевих податків і зборів Практична 
робота 10 

Технологія складання 
бюджету місцевих податків 
і зборів 

 Аналіз підходів до складання 
бюджету місцевих податків і зборів, 
що зустрічаються у літературних 
джерелах 

Лекція 11 Бюджетування суб’єктів підприємницької 
діяльності, які обрали спрощену систему 
оподаткування 

Практична 
робота 11 

Технологія складання 
податкового бюджету 
суб’єктів підприємницької 
діяльності, які обрали 
спрощену систему 
оподаткування 

Аналіз підходів до складання 
податкового бюджету суб’єктів 
підприємницької діяльності зі 
спрощеною системою 
оподаткування 

Лекція 12 Бюджетування податків і зборів  як інструмент 
оптимізації податкового навантаження 
підприємства 

Практична 
робота 12 

Вплив податкового 
бюджетування на податкове 
навантаження підприємств 

Огляд літературних джерел з питань 
оптимізації податкового 
навантаження підприємств 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Сутність податкового бюджету підприємства, мета податкового бюджетування на підприємств, методика складання  податкового бюджету підприємства, 
етапи податкового бюджетування на підприємстві, принципи, на яких базується бюджетування податків,  критерії оптимальності в податковому 
бюджетуванні, планування, облік, контроль та аналіз податків на підприємстві, організація процесу податкового бюджетування на підприємстві, 
особливості бюджетування податку на прибуток, податку на додану вартість,  податку на доходи фізичних осіб,   акцизного, екологічного  податку, 
рентної плати,  місцевих податків и зборів, особливості бюджетування   суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему 
оподаткування, шляхи оптимізації податкового навантаження підприємства. 
 



ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Лекційні і практичні заняття укомплектовано наступним обладнанням: мультимедійне обладнання для презентації лекцій. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
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Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 
• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50 % семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

1-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємовідносин та доброчесності НТУ «ХПІ»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту звертатись до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


