
Дисципліна Оподаткування і податкова звітність 

Рівень ВО перший (бакалаврський)  

Курс 4 

Обсяг 3,0 кредити  

Мова викладання  українська 

Кафедра Обліку, оподаткування та технологій електронного бізнесу 

Вимоги до початку 

вивчення 

Підґрунтям оволодіння знаннями з дисципліни є узагальнення 

знань, отриманих студентами під вивчення дисциплін 

«Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Облік і 

оподаткування діяльності суб’єктів малого бізнесу», 

«Організація обліку і оподаткування в фермерських 

господарствах», «Облік і оподаткування діяльності суб’єктів 

малого бізнесу». 

 

Що буде вивчатися Податковий облік: його зміст та організація на підприємстві; 

Податковий облік та звітність з податку на прибуток 

підприємств; Податковий облік та звітність з податку на додану 

вартість; Податковий облік та звітність з податку з доходів 

фізичних осіб; Податковий облік та звітність за спрощеною 

системою оподаткування; . Податковий облік та звітність за 

платою за землю; Податковий облік та звітність 

сільськогосподарських виробників; Податковий облік та 

звітність з інших податків, зборів й обов’язкових платежів. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Вивчення дисципліни дає можливість 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. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Використовувати фундаментальні закономірності розвитку 

обліку і оподаткування у поєднанні з дослідницькими і 

управлінськими інструментами для здійснення професійної та 

наукової діяльності. 

 2. Здійснювати адаптацію та модифікацію існуючих наукових 

підходів і методів до конкретних ситуацій професійної 

діяльності. 3. Відшуковувати, обробляти, систематизувати та 

аналізувати інформацію, необхідну для вирішення професійних 

та наукових завдань у сфері обліку та оподаткування.  

4. Доступно і аргументовано представляти результати 

досліджень усно і письмово, брати участь у фахових дискусіях.  

5. Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні 

принципи та загальнолюдські цінності.  



8. Вміти застосовувати інноваційні підходи у сфері обліку і 

оподаткування та управляти ними.  

Як можна 

користуватися 

набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  

1. здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для 

ефективного управління діяльністю підприємства;  

2. застосовувати знання податкового законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів господарювання; здійснювати облікові 

процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних 

систем і комп’ютерних технологій;  

3. здійснювати контроль за дотриманням нормативних актів з 

методології бухгалтерського обліку та системи оподаткування, 

збереження і ефективного використання ресурсів у суб’єктів 

господарювання. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, 

навчальні посібники, підручники, навчально-методичні 

посібники, електронні підручники і посібники, методичні 

вказівки (рекомендації) до проведення практичних 

(семінарських) занять та самостійної роботи студентів, 

довідниково-інформаційні дані для розвязання задач (таблиці, 

схеми), онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття 

Семестровий 

контроль 

залік 

 

 

 



 


