
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК У ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЯХ» 

 

Інформація окремих освітніх компонентів (навчальних дисциплін): 

2.1. Шифр. ВПП 2.1.1.6 

2.2. Назва. Податковий облік у інформаційних технологіях. 

2.3. Тип. Вибіркова. 

2.4. Цикл. Професійної підготовки. 

2.5. Рік навчання. 2 курс. 

2.6. Семестр. І. 

2.7. Кількість кредитів ЄКТС. 3. 

2.8. П.І.Б лектора. Яловега Л. В. 

2.9. Заплановані результати навчання. 

ПР02. Знати теорію, методику і практику формування облікової 

інформації за стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і 

потенційних потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження. 

ПР04. Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання облікової 

інформації для потреб управління суб’єктом господарювання. 

ПР05. Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації 

в управлінні підприємством, надавати консультації управлінському персоналу 

суб’єкта господарювання щодо облікової інформації. 

ПР07. Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування 

діяльності суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 

ПР13. Обґрунтовувати вибір і порядок застосування управлінських 

інформаційних технологій для обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в 

системі прийняття управлінських рішень з метою їх оптимізації. 

2.10. Зміст навчальної дисципліни. Інформаційні технології оцінки, 

збору, обробки та відображення податкової інформації. Структура та 

компоненти інформаційної системи органів Державної фіскальної служби 

України. Особливості організації податкового обліку на підприємствах України 

в умовах застосування інформаційних технологій. Податковий облік 

розрахунків за податком на прибуток у інформаційних технологіях. Податковий 

облік розрахунків за податком на додану вартість у інформаційних технологіях. 

Податковий облік оподаткування доходів фізичних осіб. Податковий облік 

розрахунків за майновими податками у інформаційних технологіях. Податковий 

облік розрахунків за податками малих підприємств та суб’єктів спеціальних 

режимів оподаткування у інформаційних технологіях. Податковий облік 

розрахунків за іншими податками і зборами. 

2.11. Рекомендована література. 

1. Аранчій В. І., Чумак В. Д., Безкровний О. В., Дорошенко О. О. 

Податкова система: навч. посібник. Полтава: ПДАА, 2018. 361 с. 

2. Аранчій В. І., Чумак В. Д., Безкровний О. В., Мисник Т. Г., 



Дорошенко О. О. Податкові відносини суб’єктів підприємництва: управління та 

адміністрування: навч. посібник. Полтава: ПДАА, 2017. 473 с. 

3. Податковий кодекс України: Закон України від 2 грудня 2010 р. 

№ 2755-VI / Верховна рада України Відомості Верховної Ради України. 2011. 

№ 13-14, № 15-16, № 17. Ст. 112. 

4. Кулик В. А. Розвиток бухгалтерського обліку на підприємствах 

електронного бізнесу: монографія. Полтава: ПУЕТ, 2017. 344 с. 

5. Плаксієнко В.Я., Назаренко І.М., Гаркуша С.А. Безпаперова 

бухгалтерія на підприємстві: навч. посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 

2018. 252 с. 

2.12. Методи контролю: 

− поточний контроль – ведення конспекту лекцій; опитування; виконання 

завдань на практичних заняттях; написання контрольних робіт, що складаються 

з теоретичних та практичних завдань у розрізі окремих тем; виконання завдань 

для самостійної роботи; 

− підсумковий контроль – іспит. 

2.13. Мова викладання. Державна. 


