
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

для здобувачів вищої освіти другого магістерського рівня «Магістр» 

спеціальності «Облік і оподаткування» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 135 годин, 4,5 кредитів 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої 

освіти – обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Облік і оподаткування інвестиційно-

інноваційної діяльності» складена відповідно до освітньо-професійної 

програми підготовки ступеня вищої освіти «Магістр» спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 

Мета навчальної дисципліни: формування знань і навичок щодо 

сутності та класифікації інвестицій й інновацій, їх нормативно-

інформаційного регулювання та ресурсного забезпечення, встановлення 

взаємозв’язку між інвестиціями та інноваціями, особливостями 

оподаткування інвестиційного прибутку, вивчення методики обліку і порядку 

оподаткування капітальних інвестицій, узагальнення порядку обліку 

фінансових інвестицій, формування знань щодо особливостей оподаткування 

дивідендів, розкриття методологічних засад обліку і оподаткування витрат на 

розробку нового виду продукції, відображення інформації у фінансовій 

звітності щодо операцій інвестиційно-інноваційної діяльності. 

Завдання навчальної дисципліни: ознайомлення студентів із 

сучасною практикою ведення обліку операцій інвестиційно-інноваційної 

діяльності та порядком їх оподаткування на підприємстві відповідно до 

Податкового кодексу України, що забезпечує його стабільне функціонування 

й розвиток; набуття студентами навичок ведення обліку капітальних і 

фінансових інвестицій, виготовлення нових видів продукції та оподаткування 

операцій, пов’язаних з ними; формування вмінь самостійної роботи та 

прийняття управлінських рішень, які забезпечують підвищення ефективності 

інвестиційно-інноваційної діяльності суб’єкта господарювання; розвиток у 

здобувачів вищої освіти дослідницьких та організаторських здібностей щодо 

розробки нових видів продукції і вкладення капітальних інвестицій у 

придбання та створення активів, а також підготовка інформації щодо 

інвестиційно-інноваційної діяльності для відображення її у фінансовій 

звітності. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Теоретико-методологічні засади інвестиційної діяльності. 

Тема 2. Сутнісна характеристика інновацій та інноваційний розвиток 

підприємства. 

Тема 3. Напрями розвитку методики обліку та оподаткування 

інвестиційно-інноваційної діяльності. 



Тема 4. Облік і оподаткування капітальних інвестицій. 

Тема 5. Облік і оподаткування операцій з фінансовими інвестиціями. 

Тема 6. Методологічні засади обліку інноваційної діяльності та 

особливості оподаткування операцій, пов’язаних з її здійсненням. 

Тема 7. Облік і оподаткування витрат на розробку нового виду 

продукції.  

Тема 8. Розкриття інформації про інвестиційно-інноваційну діяльність 

у фінансовій звітності підприємства. 

 

 

 


