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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс «Облік і звітність в оподаткуванні» є обов`язковою складовою освітньої 
програми «Облік і оподаткування», і передбачає вивчення теорії і практики обліку 
розрахунків по податкам та складання податкової звітності. 

Метою дисципліни є формування у студентів знань з теорії і практики ведення 
обліку в системі оподаткування та складання податкової звітності; опанування студентами 
загальних компетентностей таких як: вміння аналізувати проблеми та приймати рішень 
для їх розв’язання; здатність застосовувати набуті знання у професійній діяльності; 
використовувати сучасні інформаційні та комунікаційні технології. 

Завданнями дисципліни є набуття таких фахових компетентностей, як здатність 
формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного управління діяльністю 
підприємства; застосовувати знання податкового законодавства в практичній діяльності 
суб’єктів господарювання; здійснювати облікові процедури із застосуванням 
спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій; здійснювати контроль 
за дотриманням нормативних актів з методології бухгалтерського обліку та системи 
оподаткування, збереження і ефективного використання ресурсів у суб’єктів 
господарювання. 

 
СТРУКТУРА  ДИЦИПЛІНИ 
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Тема 

Години 
(лекції/ 

лаборатор 
ні, Результати  навчання 

практичні, 
семінарсь 

кі) 

 
 

Завдання 

 

Оцінюв 
ання, 
бали 

Модуль 1. Загальні засади побудови обліку в системі оподаткування. 
Облік і звітність за непрямими податками

 

Тема 1  Основні 
засади   побудови 
обліку  в  системі 
оподаткування 
суб’єктів 
підприємницької 
діяльності    та 
законодавчо- 
нормативна   база 

Знати: економічні категорії, 
закони,  причинно-наслідкові  та 

2/2   функціональні   зв’язки,   що 
існують між процесами та 
явищами на різних рівнях 
економічних систем; 
знати суть системи 
оподаткування  суб’єктів 
підприємницької діяльності; 

Розв’язок 
ситуаційн 
их 
завдань, 
тести, 
здача 
практично 
ї роботи в 
moodle; 

10



 

його ведення  розуміти особливості організації 
обліку в системі оподаткування; 
знати порядок взаємодії 
платників  податків з 
контролюючими  органами; 
розуміти суть  системи 
електронного адміністрування 
ПДВ та акцизного податку. 
Вміти: визначати об’єкти  обліку 
та оподаткування по податку на 
додану вартість, акцизному 
податку, миту; вести облік та 
складати податкову звітність по 
податку на додану вартість, 
акцизному податку, миту і 
правильно інтерпретувати 
отриману інформацію для 
прийняття управлінських рішень. 

Самостійн 
а робота – 
в moodle; 
Модуль – 
описова 
частина 
100. 

 
Тема 2. Особливості 
взаємодії платників 
податків з 
контролюючими 
органами та порядок 
подання податкової 
звітності 

 
2/2 

10

Тема 3. Облік і 
звітність за 
податком на додану 
вартість 

 
4/4 

30

Тема 4. Облік і 
звітність по 
акцизному податку 

 
2/2 

10 

Тема 5. Облік і 
звітність  з 
розрахунків по 
миту 

 
2/2 

10

Модульна КР 1 12/12   30 
Модуль 2. Облік і звітність оподаткування доходів фізичних осіб 100 

Тема 6. Облік і 
звітність податку з 
доходів фізичних 
осіб та військового 
збору 

 
2/4 

Знати: порядок оподаткування 
доходів фізичних осіб, в тому 
числі заробітної плати та інших 
доходів; знати пільги по податку 
з доходів фізичних осіб; порядок 
обчислення та сплати  єдиного 
соціального внеску; розуміти 
особливості оформлення 
розрахунків з державними 
фондами соціального 
страхування по окремим 
господарським  операціям. 
Вміти: вести облік  розрахунків 
за податком на доходи фізичних 
осіб, військовому збору, єдиному 
соціальному   внеску;   складати 
„Податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого 
(сплаченого) на користь 
платників податку, і сум 
утриманого з них податку” за 
формою 1-дф та „Декларації про 
майновий стан і доходи платника 
податку”, “Звіт по єдиному 
соціальному  внеску” 

Розв’язок 
ситуаційн 
их 
завдань, 
здача 
практично 
ї роботи в 
moodle; 
Самостійн 
а робота в 
moodle; 
Модуль – 
описова 
частина 
100. 

35

Тема 7. Облік і 
звітність з єдиного 
соціального внеску 

 
2/2 

35 

Модульна КР 2 4/6   30 
Модуль 3. Облік і звітність підприємств на загальній та спрощеній системі 

оподаткування 
Тема 8. Облік і 
звітність за податком 
на прибуток 
підприємства 

 
2/2 

Знати: базу оподаткування та 
порядок обчислення податку на 
прибуток, єдиного податку, 
екологічного     податку;     знати 

Розв’язок 
ситуаційн 
их 
завдань, 

20 



 

Тема 9. Облік і 
звітність за єдиним 
податком 

 
2/2 

методику розрахунку податкових 
різниць по податку на прибуток; 
розуміти особливості практики 
ведення обліку та оподаткування 
рентної плати; знати методику 
розрахунку податку на майно; 
порядок виправлення помилок в 
обліку і звітності. 
Вміти: вести облік доходів і 
витрат підприємства, що 
враховуються при визначенні 
об’єкта оподаткування; вести 
облік екологічного податку, 
складати податкову звітність по 
податку на прибуток, єдиному 
податку, екологічному податку, 
податку на майно інших місцевих 
платежів; застосовувати 
спеціалізовані інформаційні 
системи і комп’ютерні технології 
для обліку та оподаткування 
господарських процесів. 

здача 
практично 
ї роботи в 
moodle; 
Самостійн 
а робота 
в moodle; 
Модуль  – 
описова 
частина 
100. 

20 

Тема 10. Облік і 
звітність за іншими 
загальнодержавними 
податками, зборами 

2/2 10

Тема 11. Облік і 
звітність за іншими 
місцевими 
податками і зборами 

 
2/2 

10 

Тема 12. 
Виправлення 
помилок в обліку 
податків,   зборів 
(обов’язкових 
платежів    та 
податковій 
звітності) 

 
2/_ 

10

Модульна КР 2 10/8   30
Всього за семестр 70 

Екзамен    30 
Всього за курс 100 

 

ПОЛІТИКА  ОЦІНЮВАННЯ 
 

Політика щодо 
дедлайнів та 
перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних 
причин, оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів 
відбувається із дозволу лектора за наявності поважних причин 
(наприклад,  лікарняний). 

Політика щодо 
академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в 
т.ч. із використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, 
реферати повинні мати коректні текстові посилання на 
використану  літературу 

Політика щодо 
відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин 
(наприклад, хвороба, міжнародне стажування) навчання може 
відбуватись індивідуально (в он-лайн формі за погодженням із 
деканом факультету) 

 
 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
 

Рейтинг студента, 
бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 
екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 
74-89 добре
60-73 задовільно
0-59 незадовільно не зараховано 

 


