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1. Мета опанування дисципліни: формування професійних компетентностей  

щодо організації  обліку і оподаткування діяльності суб’єктів господарювання в 

Україні. 

2. Завдання: ознайомлення з теоретичними основами оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання; вивчення  законодавчих та нормативних актів, які 

регламентують порядок ведення обліку з урахуванням вимог Податкового кодексу 

України та складання звітності; ознайомлення з порядком обліку і оподаткування 

діяльності суб’єктів господарювання: поняття, методи, принципи, загальні вимоги 

до податкової звітності; дослідження методики податкового обліку та складання 

податкової звітності; ознайомлення з порядком ведення обліку податків і платежів 

на підставі даних фінансового обліку.  

3. Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни: 

знання і розуміння:   

знання теоретичних основ обліку і оподаткування суб’єктів господарювання; 

знання положень Податкового кодексу України та нормативних документів; 

розуміння методики здійснення обліку і оподаткування діяльності суб’єктів 

господарювання. 

застосування знань і розумінь: 

уміння самостійно виконувати облікові процедури, розрахунки податків та 

показників діяльності підприємства; 

уміння організовувати систему бухгалтерського обліку, оподаткування та 

звітності у відповідності з вимогами менеджменту підприємства; 

уміння удосконалювати методики та впроваджувати сучасні методи обліку і 

оподаткування у відповідності з стратегічними цілями підприємства; 

уміння формувати  звітність за міжнародними стандартами та складати 

податкові декларації; 

здатність до самостійного пошуку необхідної інформації для побудови стратегії 

поведінки підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища; 

здатність розробляти алгоритми рішення управлінських проблем з 

використанням відповідних інструментів; 

здатність професійно виконувати розрахунки; 

здатність до аналізу інформації, розробки і впровадження інформаційних 

систем, використання оптимального програмного забезпечення у професійній 

діяльності. 



4.  Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Змістовий модуль 1. Порядок ведення обліку і оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання 

Тема 1. Організація обліку у системі оподаткування 

Тема 2. Облік податку на прибуток 

Тема 3. Облік податку на додану вартість 

Тема 4. Облік податку на доходи фізичних осіб 

Змістовий модуль 2. Особливості нарахування та сплати окремих податків 

(зборів) 

Тема 5. Облік у системі інших загальнодержавних податків, зборів та платежів 

Тема 6. Облік місцевих податків та зборів 

Тема 7. Особливості   податкового    обліку    суб’єктів   малого підприємництва 

Тема 8. Особливості оподаткування підприємств будівельної галузі 

Тема 9. Особливості оподаткування діяльності фінансових установ 

5.  Викладацький склад: к.е.н., доцент Шендригоренко М.Т. 
 

 

 

  


