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ВСТУП 
 

Програма вивчення варіативної навчальної дисципліни «Облік і звітність 
в оподаткуванні» складена відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня –
спеціаліст, спеціальності 7.03050901  «Облік і аудит». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація та порядок 
ведення податкового обліку, методика й техніка складання податкової звітності.  

Міждисциплінарні зв’язки:  
Бухгалтерський облік (загальна теорія);  
Фінансовий облік I; 
Фінансовий облік II; 
Управлінський облік; 
Звітність підприємств; 
Оподаткування підприємств. 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових 

модулів: 
ЗМ 1.1 Організація податкової системи суб’єктами підприємницької 

діяльності та нормативно-законодавча база регламентування обліку і звітності в 
оподаткуванні. 

ЗМ 1.2 Прямі та непрямі податки в податковій системі України. 
 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Облік і звітність в 

оподаткуванні» є: опанування майбутніми фахівцями теоретичних та 
практичних технологій  ведення податкового обліку на підприємствах України, 
засвоєння порядку обчислення та сплати податків, вивчення методики 
складання та подання податкової звітності. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни  є: 
– навчити майбутніх фахівців організовувати систему податкового обліку 

на підприємстві; 
– здійснювати документальне оформлення операцій з нарахування 

(обчислення) та сплати податків; 
– набуття практичних навичок зі складання податкових розрахунків та 

декларацій. 
 
1.3. Очікувані результати (набута компетентність) – після вивчення 

дисципліни майбутній фахівець повинен:  
– знати:  
– правові аспекти регулювання обліку і звітності в оподаткуванні; 
– методику нарахування (обчислення) податків, зборів, обов’язкових 

платежів, терміни їх сплати та системи їх адміністрування; 
– порядок складання і подання податкової звітності та варіанти 

виправлення помилок 
– вміти: 
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– організовувати податковий облік на підприємстві; 
– складати поточні та уточнені податкові декларації (розрахунки) за 

податками, зборами, обов’язковими платежами. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 години / 3 кредити 

ECTS для заочної форми навчання. 
 
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 
Змістовний модуль 1.1 Організація податкової системи суб’єктами 

підприємницької діяльності та нормативно-законодавча база 
регламентування обліку і звітності в оподаткуванні 

 
ТЕМА 1. Сутність та види податків, зборів (обов’язкових платежів) 

 
Поняття податку та збору. Функції податків. Види податків та зборів. 

Елементи системи оподаткування. Класифікація податків, зборів (обов’язкових 
платежів). Загальнодержавні податки та збори. Місцеві податки та збори. 
Платники податків. Податкові агенти. Види податкового періоду. 
 

ТЕМА 2. Адміністрування податків, зборів (обов’язкових платежів)  
 

Контролюючі органи та органи стягнення. Листування з платником 
податків. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності. 
Податкова адреса. Податкова звітність. Податкова консультація. Податковий 
контроль.  
 

ТЕМА 3. Облік платників податків та надходження податків до 
державного бюджету  

 
Облік юридичних осіб – платників податків і зборів. Облік фізичних осіб 

– платників податків. Державний реєстр фізичних осіб − платників податків. 
Облік нарахування і надходження податків до державного бюджету. 
 

Змістовний модуль 1.2 Прямі та непрямі податки в податковій 
системі України 

 
ТЕМА 4. Облік і звітність в оподаткуванні податку на прибуток 

підприємств  
 

Загальна характеристика та сутність податку на прибуток. Елементи 
податку на прибуток. Платники податку. Об’єкт оподаткування. База та ставки 
оподаткування. Порядок визначення доходів та їх склад. Склад витрат та 
порядок їх визначення. Порядок обчислення та строки сплати податку на 
прибуток. Облік податку на прибуток. Податкова декларація з податку на 
прибуток підприємства. 
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ТЕМА 5. Облік і звітність в оподаткуванні податку на доходи фізичних осіб 
 

Сутність податку з доходів фізичних осіб (ПДФО). Суб’єкти і об’єкти 
оподаткування. База оподаткування. Податкова соціальна пільга. Ставка 
податку. Особливості оподаткування різних категорій громадян. Порядок 
нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. 
Порядок справляння. Облік ПДФО. 
 
ТЕМА 6. Облік і звітність в оподаткуванні податку на додану вартість 

 
Суть і призначення податку на додану вартість (ПДВ).  Основні елементи 

ПДВ. Платники податку. Визначення об’єкта оподаткування. Порядок 
визначення бази оподаткування. Ставки ПДВ. Податкове зобов’язання і 
податковий кредит. Пільги. Порядок визначення і сплати ПДВ до Державного 
бюджету України.  Облік ПДВ. Структура та порядок заповнення Декларації з 
ПДВ. 

 
ТЕМА 7. Облік і звітність в оподаткуванні акцизного податку 

 
Суть і призначення акцизного податку. Елементі акцизного податку. 

Платники податку. Об’єкти та база оподаткування. Ставки податку. Методика 
нарахування акцизного податку. Порядок і строки сплати акцизного податку. 
Складення та подання декларації з акцизного податку. Облік акцизного 
податку. 

 
ТЕМА 8. Облік і звітності в оподаткуванні юридичних осіб – суб’єктів 

малого підприємництва  
 

Поняття єдиного податку. Перелік податків, що сплачує суб’єкт господа-
рювання. Ставки податку. Об’єкт оподаткування. Порядок обліку та звітності. 
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3. Алєксєєва А. В., Веренич О. Г. Облік і звітність в оподаткуванні. 

Практикум.: Навчально-методичне видання. – КНТЕУ, 2011. – 38 с. 
4. Білова Н. Хрестоматія бухгалтера + / Н. Білова, А. Бобро, М. Бойцова – 

Х.: Фактор, 2008. – 944 с. – ISBN 978-966-312-877-1. 
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7. Педь І. В. Непрямі податки в податковій системі України: Навч. посібник 
/ І. В. Педь, ред. Ю. М. Лисенков. – К.: Знання, 2008. – 348 с. 

8. Педь І. В. Податкові і соціальні збори в податковій системі України: 
Навч. посіб. / І. В. Педь, ред. Ю. М. Лисенкова. – К.: Знання, 2008. – 366 с. 

9. Шара Є. Ю., Бідюк О. О. Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний 
посібник – Київ.; Центр учбової літератури , 2012 – 496 с. 

10. Шара Є. Ю., Бідюк О. О., Соколовська – Гончаренко І. Є. Бухгалтерський 
облік фінансовий та податковий облік: навчальний посібник  – Київ.: Центр 
учбової літератури., 2011 – 456 с 
 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – залік. 
 
 
5. Засоби діагностики успішності навчання – комплекти тестових 

завдань – модульний контроль,  проведення індивідуально-консультативної 
роботи, виконання практичних завдань та контрольної роботи, самостійне 
опрацювання навчального матеріалу. 
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