
 

Навчальна дисципліна 

«ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ» 

Анотація дисципліни 

 

Семестр: 8 

Викладач: к.е.н., доц. Грін Ольга Володимирівна 

Кафедра: фінансів, грошового обігу і кредиту 

Короткий опис дисципліни: 

Мета навчальної дисципліни – ознайомлення студентів із теоретично-прикладними 

аспектами організації та функціонування системи податкового обліку на підприємстві, її 

призначенням і завданнями, особливостями формування податкових первинних документів, 

облікових регістрів, заповнення і подання податкової звітності для оволодіння сучасними 

підходами та інструментами вирішення їхніх проблем у практичній діяльності, а також оцінка 

переваг і недоліків сучасної системи податкового обліку та звітування. 

Цілі навчальної дисципліни: сформувати теоретичні знання і практичні навички у сфері 

організації податкового обліку на підприємстві; вивчити систему податкового обліку в розрізі 

основних бюджетоутворюючих податків (податку на додану вартість, акцизного податку, 

податку на прибуток підприємств, податку на доходи фізичних осіб, єдиного соціального 

внеску, єдиного податку та інших), зміст і структуру їхніх податкових документів; встановити 

особливості ведення обліку доходів і витрат підприємства та фізичної особи – платника 

податків, заповнення податкових первинних документів, облікових регістрів і форм звітності, 

порядок виправлення допущених у них помилок, способи і терміни подання податкової 

звітності до органів Державної податкової служби України; розглянути принципи і вимоги до 

електронного податкового документообігу вітчизняного підприємництва в цілях забезпечення 

ведення податкового обліку, оцінити їхні переваги і недоліки; з’ясувати порядок формування 

та подання електронної звітності. 

Обсяг дисципліни становить 120 год, з них аудиторних - 42 год (14 лекцій, 7 практичних 

занять).  Форма підсумкового контролю – залік. 

Перелік тем навчальної дисципліни:  

Тема 1. Теоретичні аспекти організації податкового обліку на підприємстві 

Тема 2. Сутність і порядок подання податкової звітності в Україні 

Тема 3. Податковий облік і звітність акцизного податку  

Тема 4. Податковий облік і звітність з податку на додану вартість  

Тема 5. Податковий облік і звітність податку на прибуток підприємств 

Тема 6. Податковий облік і звітність з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

Тема 7. Податковий облік і звітність податку на доходи фізичних осіб 

Тема 8. Податковий облік і звітність єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва 

Тема 9. Податковий облік і звітність РРО 

Тема 10. Податковий облік і звітність місцевих податків і зборів 

 

 


