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ВИКЛАДАЧ  

 

Альошин Сергій Юрійович, aleshin.sergei777@gmail.com 

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 12 років. Автор понад 
40 наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Оподаткування», фахівець в сфері бухгалтерського та 
податкового обліку, застосування норм міжнародних стандартів фінансової звітності на практиці.  

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація Дисципліна спрямована на оволодіння  теоретичними знаннями та практичними навичками щодо нарахування та сплати податків і 
зборів вітчизняними суб’єктами господарювання як однією із складових управління підприємством. 

Мета та цілі Полягає у формуванні теоретичних знань та практичних навичок щодо нарахування та сплати податків суб’єктами господарювання в 
нашій країні. 

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

Результати навчання 
Розуміти економічну сутність та функції податків. Знати основні складові податкової системи держави. Здійснювати нарахування та 
сплату податків суб’єктів господарювання відповідно до діючого законодавства в повному обсязі Формувати необхідний інформаційний 
базис з метою проведення аналізу податкового навантаження на підприємство та прийняття необхідних управлінських рішень.  

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 150 год.: лекції –  32 год., практичні заняття – 48 год., самостійна робота – 70 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік І», «Статистика» 

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 Податки та податкова система держави Практична 
робота 1 

Визначення сутності та 
функцій податків, їх 
класифікація, характеристика 
та складові вітчизняної 
системи оподаткування 
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Огляд літературних джерел щодо 
сутності податків та податкового 
обліку, складових системи 
оподаткування. 
 

Лекція 2 Податок на додану вартість Практична 
робота 2 

Сутність та призначення ПДВ, 
платники ПДВ, особливості 
нарахування та сплати ПДВ, 
відповідальність 

Огляд літературних джерел, щодо 
первинного обліку ПДВ, системи 
електронного адміністрування ПДВ 

Лекція 3 Податок на прибуток підприємств Практична 
робота 3 

Визначення бази 
оподаткування та ставок з 
податку на прибуток 
підприємств, порядку його 
обчислення та сплати 

Огляд літературних джерел щодо 
особливостей коригування фінансового 
результату до оподаткування податком 
на прибуток підприємств 

Лекція 4 Акцизний податок Практична 
робота 4 

Вивчення особливостей 
обчислення та сплати 
акцизного податку, бази 
оподаткування, відповідних 
ставок  

Огляд літературних джерел щодо 
питання акцизної накладної та 
електронного адміністрування 
реалізації пального 

Лекція 5 Екологічний податок Практична 
робота 5 
 

Вивчення порядку обчислення 
та сплати екологічного 
податку, об’єкту та бази 
оподаткування, відповідних 
ставок податку 

Огляд літературних джерел щодо 
платників екологічного податку, 
існуючих пільг щодо його сплати 

Лекція 6 Рентна плата Практична 
робота 6 

Вивчення особливостей 
нарахування та сплати рентної 
плати за користування 
надрами для видобування 
корисних копалин 

Огляд літературних джерел щодо 
ставок рентної плати за користування 
надрами для видобування корисних 
копалин 

Лекція 7 Рентна плата Практична 
робота 7 

Вивчення порядку 
нарахування та сплати рентної 
сплати за спеціальне 
використання води та лісових 
ресурсів 

Огляд літературних джерел щодо 
ставок рентної плати за спеціальне 
використання води та лісових ресурсів 

Лекція 8 Земельний податок Практична 
робота 8 

Визначення об’єктів та бази 
оподаткування земельним 
податком, існуючих ставок з 
цього податку 

Огляд літературних джерел щодо 
існуючих пільг щодо сплати земельного 
податку 



Лекція 9 Податок на доходи фізичних осіб Практична 
робота 9 Вивчення порядку 

нарахування, утримання та 
сплати податку з доходів 
фізичних осіб до бюджету 

Огляд літературних джерел щодо 
особливостей оподаткування окремих 
видів доходів, зокрема, доходів, 
отриманих фізичною особою, що 
провадить незалежну професійну 
діяльність 

Лекція 10 Спеціальні податкові режими Практична 
робота 10 

Вивчення правових засад 
застосування спрощеної 
системи оподаткування, 
аналіз особливостей груп 
єдиного податку  

Огляд літературних джерел щодо 
порядку визначення доходів та їх склад 
для платників єдиного податку першої 
– третьої груп 
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ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Сутність та функції податків. Особливості податкової системи України. Порядок адміністрування ПДВ. Об’єкт оподаткування та податкова база з ПДВ. Електронне адміністрування податку 
на додану вартість. Первинний облік податку на додану вартість. База оподаткування та ставки податку на прибуток підприємств. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток 
підприємств. Платники податку та об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Податкова знижка. Податкові соціальні пільги. База оподаткування та ставки акцизного 
податку. Особливості обчислення та сплати акцизного податку. Акцизна накладна та електронне адміністрування реалізації пального. Порядок обчислення та сплати екологічного податку. 
Платники земельного податку. Об’єкти та база оподаткування земельним податком. Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої – третьої груп.   

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; 90-100 А відмінно 



85-89 В 
добре 

• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 75-84 С 

65-74 D 
задовільно 

55-64 Е 

35-54 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 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 

 

 


