
Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ОПП. 1.2.15. 

2.2. Назва. Облік і звітність в оподаткуванні. 

2.3. Тип. Обов’язкова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 4. 

2.6. Семестр. ІІ. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 7. 

2.8. П.І.Б лектора/ лекторів. Лега О. В., Прийдак Т. Б. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, 

податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері 

соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств.  

ПР03. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, 

оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській діяльності. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 

економічної діяльності. 

ПР15. Володіти загальнонауковими та спеціальними методами 

дослідження соціально-економічних явищ і господарських процесів на 

підприємстві. 

ПР17. Вміти працювати як самостійно, так і в команді, проявляти 

лідерські якості та відповідальність у роботі, дотримуватися етичних 

принципів, поважати індивідуальне та культурне різноманіття.  

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського 

обліку на національному та міжнародних рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на підприємстві. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. 

Генезис податкової системи України, принципи її функціонування. 

Сутність податків і зборів, їх класифікація. Основні елементи. Платники 

податків і зборів: права, обов’язки та відповідальність. Контролюючі органи: 

права, функції та відповідальність. Облік платників податків у 

контролюючих органах. Облік і звітність розрахунків з податку на прибуток. 

Облік розрахунків і податкова звітність з податку на додану вартість. Облік і 

звітність розрахунків за податком на доходи фізичних осіб. Облік і звітність 

розрахунків за екологічним податком. Облік і звітність розрахунків за 

податком на майно. Облік і звітність розрахунків за акцизним податком. 

Облік і звітність розрахунків за рентною платою. Облік і звітність 

розрахунків за єдиним податком. 

2.11. Рекомендована література. 
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посібник. Одеса : ОНЕУ, 2013. 267 с. 

3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 р. № 2755-VІ / URL: 
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4. Чечетова Н. Ф. Організація податкового контролю: навч. посібник. 

Харків, 2012. 234 c. 

5. Шара Є.Ю., Андрієнко О.М., Жидеєва Л.І. Бухгалтерський 

фінансовий та податковий облік : навч. посібник. К. : Центр учбової 

літератури, 2011. 424 с. 

2.12. Методи контролю: 

– поточний контроль – відвідування лекцій та ведення конспекту, 

опитування, виконання вправ на практичних заняттях, контрольна робота, 

завдання самостійної роботи; 

– підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17

