
АНОТАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«ОБЛІКОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ У 

ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» 

для здобувачів вищої освіти ступеня вищої освіти-магістр 

спеціальності «Облік і оподаткування» 

 

Цикл професійної та практичної підготовки. 

Загальна кількість годин та кредитів становить 180 годин, 6 кредитів 

ЄКТС. 

Місце в індивідуальному навчальному плані здобувача вищої освіти – 

обов’язкова. 

Програма навчальної дисципліни «Облікове забезпечення податкових 

розрахунків у господарській діяльності підприємств» складена відповідно до 

освітньо-професійної програми підготовки ступеня вищої освіти «Магістр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Мета навчальної дисципліни: здійснення супроводу засвоєння 

здобувачами вищої освіти теоретичних основ та вироблення практичних навичок 

щодо облікового забезпечення функціонування вітчизняної системи 

оподаткування.  

Завдання навчальної дисципліни: вивчення основних законодавчих та 

нормативних актів, які регламентують питання облікового забезпечення 

податкових розрахунків; розгляд механізмів обчислення та сплати податків і 

зборів (обов’язкових платежів), які запроваджені в Україні; ознайомлення з 

порядком використання податкової інформації при розрахунках з бюджетом; 

набуття вмінь нарахування та сплати податків (обов’язкових платежів) та зборів 

при різних системах оподаткування суб’єктами господарювання; вивчення та 

характеристика податкових пільг та пільгових режимів у системі оподаткування, 

ознайомлення з порядком проведення податкових перевірок та видами 

відповідальності платників податків; з’ясування ролі загальної та спрощеної 

системи оподаткування в соціально-економічному розвитку суспільства в умовах 

розвитку ринкових відносин. 

Програма навчальної дисципліни: 

Тема 1. Статут суб’єктів господарювання як платників податків і зборів.  

Тема 2. Основи побудови обліку в оподаткуванні підприємства.  

Тема 3. Податкова інформація та порядок її використання в розрахунках з 

бюджетом.  

Тема 4. Податкова звітність: сутність, види, порядок та терміни подання.  

Тема 5. Податкові пільги та пільгові режими в системі оподаткування.  

Тема 6. Податкове зобов’язання та борги, порядок їх погашення та 

оскарження.  

Тема 7. Відповідальність платників податків і зборів.  

Тема 8. Податкові перевірки: види, порядок проведення.  

Тема 9. Трансфертне ціноутворення в системі оподаткування.  

Тема 10. Облікове забезпечення податкових розрахунків виробників 

сільськогосподарської продукції.  



Тема 11. Облікове забезпечення податкових розрахунків у торгівлі. 

Тема 12. Облікове забезпечення податкових розрахунків туристичної 

діяльності.  

Тема 13. Облікове забезпечення податкових розрахунків неприбуткових 

підприємств, організацій.  

Тема 14. Спрощена система оподаткування для юридичних осіб.  
 


