
 

Дисципліна Податкові розрахунки і звітність 

Рівень ВО Перший (бакалаврський)  

Мова викладання  Українська 

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 Теоретичні аспекти податкових розрахунків та звітності у системі 

оподаткування; Порядок декларування податку на додану 

вартість; Податкові розрахунки з акцизного податку та мита; 

Методика обліку та розрахунку податку на прибуток підприємств; 

Система декларування доходів фізичних осіб; Податкові 

розрахунки і звітність у сфері майнового оподаткування; Облік 

доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності на 

загальній та спрощеній системі оподаткування; Складання 

податкової звітності та проведення розрахунків за іншими 

податками і платежами. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Дисципліна “Податкові розрахунки і звітність” спрямована на 

формування у студентів теоретичних знань та вироблення 

практичних навичок щодо розрахунків об’єктів і бази 

оподаткування в системі податків і зборів, а також правильності 

складання і заповнення податкової звітності у відповідності до 

затверджених стандартів обліку податкових платежів. Дисципліна 

орієнтує на пошук складових елементів оподаткування в системі 

прямих та непрямих податків, а їх чіткого застосування а базових 

економічних показниках підприємств та інших суб’єктів 

оподаткування. 

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

В результаті вивчення дисципліни забезпечується досягнення 

таких програмних результатів навчання:  

1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно 

наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

 2. Дотримуватися здорового способу життя, безпеки 

життєдіяльності співробітників та здійснювати заходи щодо 

збереження навколишнього середовища  

3. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та 

управляти часом.  

4. Розуміти вимоги до діяльності за спеціальністю, зумовлені 

необхідністю забезпечення сталого розвитку України, її зміцнення 

як демократичної, соціальної, правової держави.  

5. Зберігати та примножувати досягнення і цінності суспільства на 

основі розуміння місця предметної області у загальній системі 

знань, використовувати різні види та форми рухової активності 

для ведення здорового способу життя. 

Як можна 

користуватися 

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути 

компетентності:  



набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК1. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

ЗК2. Здатність працювати в команді. 

ЗК3. Здатність працювати автономно. 

ЗК4. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів). 

ЗК5. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 

ЗК6. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

ЗК7. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні 

наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 

історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у 

загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку 

суспільства, техніки і технологій, вести здоровий спосіб життя. 

спеціальні 

СК1. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК2. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень. 

СК3. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів.  

СК4. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування.  

СК5.Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

СК6.Демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави. 

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, онлайн консультування. 

Форма проведення 

занять 

лекційні, практичні та семінарські заняття, курсова робота 

Семестровий 

контроль 

іспит 

 

 

 



 

 


