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Опис дисципліни 

Дисципліна  «Облік і оподаткування господарських процесів підприємства» спрямована на засвоєння 
знань з обліку господарських процесів, що мають місце у діяльності підприємств та вивчення системи 

законодавчих актів, що регулюють питання обліку підприємницької діяльності; на набуття досвіду 

використання нормативно-правової бази для формування достовірної обліково-економічної інформації про 
здійснену підприємницьку діяльність за господарськими процесами та використання її у практичній роботі.  

 

Найменування компетентностей, формування котрих забезпечує вивчення дисципліни 
– Здатність формувати та використовувати обліково-аналітичну інформацію про бізнес-процеси 

суб'єктів господарювання та застосовувати її під час вирішення поставлених завдань, прийняття 

управлінських рішень й узагальнювати показники бухгалтерського обліку з метою складання звітності; 

– Здатність розуміти необхідність податкового регулювання діяльності суб’єктів господарювання, 
обґрунтовувати  вибір системи оподаткування для них. 

Структура курсу 

Години 

(лекц. / 

практ.) 

Тема Результати навчання Завдання 

2 / 2 

1. Особливості ведення 

обліку за господарськими 

процесами: визначення 

термінів 

Знати сутність господарських процесів, їх склад, 

розуміти циклічність розвитку підприємства, 

класифікувати господарські процеси підприємства. 

Питання, 

кейси 

4 / 2 

2. Передумови обліку та 

оподаткування 
підприємницької 

діяльності в Україні 

Знати основи державного регулювання підприєм-

ницької діяльності та її обліку, розуміти регламен-
тацію фінансової, управлінської та податкової 

звітності, пропонувати шляхи удосконалення 

нормативного регулювання в Україні.  

Тестові 

завдання, 
питання 

6 / 6 

3. Відображення в обліку 

операцій зі створення та 

первинної реєстрації 
підприємства 

Набуття практичних навиків процедури реєстрації 

суб’єкта підприємницької діяльності в Україні та 

облікового відображення цієї реєстрації; розуміти 
переваги та недоліки загальної та спрощеної систем 

оподаткування для обрання оптимальної для певних 

видів діяльності  

Задачі, 

кейси 
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4 / 6 
4. Особливості обліку та 
оподаткування процесу 

постачання 

Закріплення теоретичних знань та набуття 
практичних навиків з відображення операцій 

процесу постачання в системі обліку 

Практичні 
задачі, 

питання 

4 / 6 

5. Процес основної 

діяльності підприємства: 

облік та оподаткування 

Закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навиків з відображення операцій 

процесу виробництва в системі обліку 

Практичні 

задачі, 

питання 

4 / 6 

6. Особливості обліку та 

оподаткування процесу 

реалізації 

Закріплення теоретичних знань та набуття 

практичних навиків з відображення операцій 

процесу реалізації в системі обліку 

Практичні 

задачі, 

питання 

8 / 6 

7. Правове регулювання, 

облік та оподаткування 

операцій з реорганізації 
підприємства 

Розуміти сутність процесу реорганізації 

підприємства у різноманітних формах: об’єднання, 

подрібнення та перетворення; знати особливості 
обліку та оподаткування господарських операцій у 

підприємствах при їх реорганізації. 

Практичні 

задачі, 

питання 

6 / 6 

8. Нормативно-правове 

регулювання та облік 

діяльності підприємства  

при його ліквідації 

Розуміти порядок припинення діяльності у разі 

добровільної та примусової ліквідації підприємства 

чи його філії; знати особливості обліку та порядок 

формування фінансової та податкової звітності 
підприємств, що ліквідовуються 

Практичні 

задачі, 

тестові 

завдання 

6 / 4 

9. Облік та правове 
забезпечення на 

підприємствах при визнані 

банкрутом 

Розуміти сутність неплатоспроможності 
підприємства (та вміти її розраховувати) і 

банкрутства; знати порядок обліку, оподаткування 

та формування ліквідаційної звітності у 

підприємства-банкрута 

Тести, 
питання 
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Політика оцінювання 

● Роботи, які здаються із порушенням термінів модульного контролю без поважних причин, оцінюються на 

нижчу оцінку (не більше 70 балів, а для ректорської контрольної роботи – не більше 60 балів). 
Перескладання модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад, 

лікарняний).    

● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на наявність плагіату і 

допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Списування під час 
контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні 

пристрої дозволяється використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 

● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання 
може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу.  

Оцінювання 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Облік і оподаткування 

господарських процесів підприємства» визначається як середньозважена величина, залежно від 

питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

Заліковий 

модуль 1 

 

Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи 

поточне опитування) 

Заліковий 

модуль 4 

(екзамен) 

Разом 

20% 20% 20% 40% 100% 

1. Усне 

опитування під 

час заняття 

(30 балів) 

2. Письмова 

робота (70 балів) 

1. Усне опитування 

під час заняття 

(30 балів) 

2. Письмова робота 

(70 балів) 

1. Написання та 

захист КПІЗ  

(80 балів) 

2. Виконання завдань 

під час тренінгу  

(20 балів) 

1. Тестові завдання 

(50балів) 

2. Завд.1 

(25 балів) 

3. Завд. 2 

(25 балів)   

100 

 

Шкала оцінювання студентів: 
 

 

 ECTS Бали Зміст 

A 90-100 відмінно 

B 85-89 добре 

C 75-84 добре 

D 65-74 задовільно 

E 60-64 достатньо 

FX 35-59 незадовільно з можливістю повторного складання 

F 1-34 незадовільно з обов’язковим повторним курсом 


