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Назва дисципліни 
Податковий облік і звітність 

Адреса викладання курсу 
м. Львів,  проспект Свободи, 18, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту, кім. 102 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна Економічний факультет, кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту 

Галузь знань, шифр та назва 

спеціальності 07 “Управління та адміністрування”; 072 “Фінанси, банківська справа та страхування” 

Викладачі дисципліни Грін Ольга Володимирівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, грошового 

обігу і кредиту економічного факультету 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 

ел. пошта olha.hrin@lnu.edu.ua 

тел. +380685404082 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

Щосереди, 17.00-18.00 год. (м. Львів,  просп. Свободи, 18, кім. 102).  

Консультації в день проведення лекцій/практичних занять (за попередньою домовленістю). Також 

можливі он-лайн консультації через Microsoft Teams або Google Zoom. Для погодження часу он-лайн 

консультацій слід писати на електронну пошту викладача або зателефонувати. 

Сторінка курсу https://econom.lnu.edu.ua/course/podatkovyj-oblik-i-zvitnist 

Інформація про дисципліну Курс розроблено таким чином, щоб надати студентам необхідні знання для розуміння підходів до 

організації та ведення податкового обліку на підприємстві, базових принципів формування і подання 

податкової звітності в Україні з основних бюджетоутворюючих податків до контролюючих органів, що 

дозволить здобувачам оволодіти практичними навиками ведення податкового обліку суб’єктів 

господарювання, а також особистих доходів громадян в цілях оподаткування, заповнення форм первинних 

документів і податкової звітності, проводити аналіз її показників.  

https://econom.lnu.edu.ua/course/podatkovyj-oblik-i-zvitnist


 

Коротка анотація 

дисципліни 

Дисципліна “Податковий облік і звітність” є вибірковою дисципліною з спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування» для освітньої програми підготовки бакалаврів, яка викладається в 8 

семестрі в обсязі 4 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Мета та цілі 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; з’ясувати 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. 

Література для вивчення 

дисципліни 

Основна література: 

1. Податковий кодекс України №2756-VI від 2 грудня 2010 р. (зі змінами та доповненнями). 

2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності” 

затверджене наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р.  

3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України № 996-XIY від 16 липня 

1999 р. (зі змінами та доповненнями). 

4. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування 

та послуг: Закон України №265/95 від 06.07.1995 р. (зі змінами і доповненнями). 

5. Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних 

органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із 

зазначенням строків зберігання документів: наказ Головного Міністерства юстиції України № 578/5 

від 12 квітня 2012 р.   



 

6. Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: 

наказ Міністерства фінансів України № 88 від 24 травня 1995 р. (зі змінами і доповненнями)    

7. Про затвердження Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість: наказ 

Міністерства фінансів України № 1130  від 14.11.2014 р. 

8. Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних: затверджений Постановою КМУ №1165 від 

11.12.2019 р. 

9. Про затвердження Порядку ведення Єдиного реєстру податкових накладних: Постанова КМУ № 

1246  від 29 грудня 2010 р.  

10. Про затвердження форм податкових декларацій платника єдиного податку: наказ Міністерства 

фінансів України №578.  від 19.06.2015 р.  

11. Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану 

вартість: наказ Міністерства фінансів України № 21 від 28.01.2016 р. (зі змінами та доповненнями).  

12. Про затвердження форми Декларації акцизного податку, Порядку заповнення та подання 

Декларації акцизного податку: наказ Міністерства фінансів України № 14 від 23 січня 2015 р. (зі 

змінами і доповненнями). 

13. Про затвердження форми Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари 

(продукцію), Порядку складання та подання декларації про максимальні роздрібні ціни на 

підакцизні товари (продукцію): наказ Міністерства фінансів України № 359 від 25 березня 2015 р. 

14. Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного 

оподатковуваного доходу та Порядку ведення обліку доходів і витрат для визначення суми 

загального річного оподатковуваного доходу: наказ Міністерства фінансів України № 591 від 

23.06.2017 р.  

15. Про затвердження форми Книги обліку доходів і витрат, яку ведуть фізичні особи - підприємці, 

крім осіб, що обрали спрощену систему оподаткування, і фізичні особи, які провадять незалежну 

професійну діяльність, та Порядку її ведення: наказ Міндоходів і зборів № 481 від  16.09.2013 р. 

16. Про затвердження форми Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма N 1ДФ) та Порядку заповнення та 

подання податковими агентами Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 

користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку: наказ Міністерства фінансів України 

№4 від 13.01.2015р. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0137-16/paran20#n20


 

17. Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємства: наказ 

Міністерства фінансів України № 897 від 20.10.2015р.  

18. Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо 

заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи: наказ Міністерства фінансів України 

№859 від 02.10.2015   (зі змінами і доповненнями).  

19. Про затвердження Форми податкової накладної та Порядку заповнення податкової накладної: наказ 

Міністерства фінансів України № 1307 від 31.12.2015 р. (зі змінами та доповненнями). 

20. Задорожний З.В. Податковий облік: Навчальний посібник / З.В. Задорожний, Г.І. Гугул, І.Я. 

Омецінська. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Тернопіль: ТНЕУ, 2009. – 288 с. 

21. Войнаренко М.П. Податковий облік і аудит: навч. посіб. / М.П. Войнаренко, Г.В. Пухальська. – К.: 

Видавничий центр «Академія», 2009. – 376 с.  

 

Допоміжна література: 

22. Кучерявенко М.П. Податкове право України: Академічний курс [Текст]: підручник / М.П. Кучерявенко; 

Мін-во освіти і науки України. - К.: Правова єдність, 2008. ‒ 701 с.  

23. Ловінська Л.Г. Критичний аналіз розбіжностей бухгалтерського і податкового обліку формування 

доходів і витрат суб’єктів господарювання в Україні / Ловінська Л.Г., Білоусова О.С.  // Наукові праці 

НДФІ. – 2003. ‒ №3. 

24. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку № 27 «Податкові різниці», №7 «Основні засоби», №8 

«Нематеріальні активи», № 15 «Дохід», №16 «Витрати», № 17 «Податок на прибуток» та інші. 

25. Про затвердження Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та 

маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів: постанова Кабінету Міністрів України № 1251 

від 27 грудня 2010 р. (зі змінами і доповненнями) 

26. Про затвердження Порядку обміну електронними документами з контролюючими органами: наказ 

Мінфіну України № 557 від 06.06.2017 р.   

27. Про затвердження Порядку функціонування Електронного кабінету: наказ Міністерства фінансів 

України № 637 від 14.07.2017 р.  

28. Про затвердження форм заявок-розрахунків на виготовлення та придбання марок акцизного податку, 

звіту про використання марок акцизного податку та журналів для обліку марок акцизного податку: 

наказ Міністерства фінансів України № 428 від 11 квітня 2016 р.  

29. Про затвердження Формату (стандарту) електронного документа звітності суб'єктів господарювання та 

Опису довідників, що публікуються з Форматом (стандартом) електронного документа звітності 

суб’єктів господарювання: наказ Міністерства доходів і зборів України №729 від 29 листопада 2013 р. 

30. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування: Закон 

http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dohodi-fizichnih-/normativno-pravovi-akti/62986.html
http://minrd.gov.ua/podatki-ta-zbori/zagalnoderjavni-podatki/podatok-na-dohodi-fizichnih-/normativno-pravovi-akti/62986.html


 

України № 2464-VI від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями). 

31. Про затвердження Порядку обліку платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування та Положення про реєстр страхувальників: Наказ Міністерства фінансів України 

№ 1162 від 24.11.2014 р. (зі змінами та доповненнями). 

32. Про затвердження Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування: Наказ Міністерства фінансів України № 449 від 20.04.2015 р. 

 

Інформаційні ресурси: 
33. Офіційний сайт Державної казначейської служби України. URL:  https://www.treasury.gov.ua. 

34. Офіційний сайт Інституту бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: www.ibser.gov.ua. 

35. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL:  https://mof.gov.ua. 

36. Офіційний сайт Державної податкової служби України. URL: https://tax.gov.ua. 

Обсяг курсу 42 годин  аудиторних, з них 28 годин лекцій, 14 годин  практичних занять. 78 годин самостійної роботи 

Очікувані результати 

навчання 

Після завершення цього курсу студент буде: 

знати:  
- теоретико-методологічні аспекти організації та ведення податкового обліку, його взаємозв’язок з 

іншими видами обліку;  

- основні нормативно-правові акти, які регулюють порядок ведення податкового обліку та подання 

звітності вітчизняним підприємництвом; 

- чинний порядок ведення податкового обліку з основних бюджетоутворюючих податків (зборів, 

обов’язкових платежів), які справляються в Україні, зміст та структуру їхніх податкових документів;  

- способи і терміни подання податкової звітності до контролюючих органів; 

- порядок заповнення форм податкових декларацій, виправлення самостійно виявлених у них помилок; 

- принципи організації електронного документообігу на підприємстві, вимоги до подання електронної 

податкової звітності. 

вміти:  

- розуміти сутність податкового обліку на підприємстві, його призначення і види забезпечень;  

- вести облік доходів і витрат підприємства, а також платника податків – фізичної особи; 

- заповнювати податкову накладну з ПДВ, Податкову декларацію з ПДВ, звітність з акцизного податку, 

Податкову декларацію з податку на прибуток підприємств і її додатків, Податкову декларацію про 

майновий стан і доходи громадян, розуміти коли її подання є обов’язковим, Податковий розрахунок за 

формою 1 ДФ, розуміти їхнє призначення; 

https://www.treasury.gov.ua/
http://www.ibser.gov.ua/
https://mof.gov.ua/


 

- визначати право фізичної особи на податкову соціальну пільгу, а також на зменшення 

оподатковуваного доходу на суму податкової знижки;  

- обирати найбільш оптимальний спосіб подання податкової звітності у визначених умовах 

господарювання, а також терміни її подання;  

- характеризувати сильні та слабкі сторони єдиного податку з суб’єктів малого підприємництва, вести 

Книгу обліку доходів і витрат платника єдиного податку, заповнювати та подавати відповідну 

звітність; 

- організувати подання податкової звітності в електронній формі з дотриманням усіх вимог, визначених 

законодавством щодо такого подання. 

Ключові слова Податкова система, податковий облік, податок, податкова ставка, платник податків, податкова звітність, 

податкова декларація, електронна звітність, податкова накладна, податковий період. 

Формат курсу Очний 

Теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 

Залік в кінці 8 семестру 

Пререквізити 

 

Для вивчення курсу здобувачі потребують базових знань з дисциплін програми підготовки бакалаврів, 

достатніх для сприйняття категоріального апарату (“Податкова система”, “Бухгалтерський облік”, 

“Фінанси підприємств”, “Оподаткування юридичних і фізичних осіб”).  

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Презентація, лекції, практичні заняття, розв’язування ситуаційних задач, заповнення податкових 

документів і форм звітності, колаборативне навчання, дискусія, робота з тестовими та іншими 

діагностичними методиками. 



 

Необхідні обладнання Інформаційно-комп’ютерне забезпечення: ПК, планшет, смартфон або інший мобільний пристрій, 

проектор. Програмне забезпечення: пакет програм Microsoft Office або аналог, ПЗ для доступу в мережу 

Інтернет і для роботи з презентаціями. 

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання знань студентів проводиться протягом семестру за такими видами робіт:  

 практичні заняття, самостійна робота: 60% підсумкової оцінки; максимальна кількість балів 60; 

 контрольні заміри (два модулі): 40% підсумкової оцінки; максимальна кількість балів 40. 

Залік виставляється за підсумками навчання упродовж семестру.  

Підсумкова максимальна кількість балів – 100. 

Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів письмових робіт (есе, реферати, 

пошукові роботи, заповнення форм податкової звітності тощо).  

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, 

втручання в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної 

недоброчесності. Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі є підставою для її не 

зарахування викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману.  

Відвідання занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. У 

будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх термінів, визначених для виконання 

письмових робіт, передбачених курсом.  

Література. Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем 

виключно в освітніх цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання 

також й іншої літератури та джерел, яких немає серед рекомендованих.  

Політика виставлення балів. Враховуються бали набрані на поточному тестуванні, усному опитуванні, 

самостійній роботі на основі підготовлених рефератів та інших пошукових робіт, бали за контрольні 

заміри знань (модулі). При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність 

студента під час практичного заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування 

мобільним телефоном, планшетом чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не 

пов’язаних з навчанням; списування та плагіат; несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до контрольної 

модульної роботи 

1. Суть і мета податкового обліку 

2. Завдання податкового обліку 

3. Причини виділення податкового обліку в окрему підсистему (за різними підходами) 

4. Характерні риси організації податкового обліку на підприємстві 



 

5. Етапи організації податкового обліку на підприємстві 

6. Способи і методи ведення податкового обліку 

7. Відмінні риси податкового обліку від інших систем обліку 

8. Спільні риси податкового обліку з іншими системами обліку 

9. Суть і обов’язкові реквізити податкової декларації 

10. Способи подання податкових декларацій до органів ДПС України 

11.  Підстави і порядок надання відмови органами ДПС у прийнятті податкової декларації  

12. Терміни подання податкової декларації 

13. Способи внесення змін до податкової звітності, у разі самостійного виявлення платником податків 

помилки, допущеної у попередніх податкових періодах  

14. Порядок подання податкової звітності в електронній формі 

15. Способи подання звітності з єдиного соціального внеску  

16. Терміни сплати єдиного соціального внеску для різних платників 

17. Обов’язки платників податку на доходи фізичних осіб щодо ведення податкового обліку і подання 

звітності 

18. Обов’язки податкових агентів платників податку на доходи фізичних осіб щодо ведення податкового 

обліку і подання звітності 

19. Терміни сплати податку на доходи фізичних осіб 

20. Періоди обов’язкового перерахунку сум нарахованих доходів і наданої податкової соціальної пільги 

платнику податку на доходи фізичних осіб 

21. Призначення і зміст Книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного 

оподатковуваного доходу фізичної особи 

22. Зміст Податкової декларації про майновий стан і доходи громадян, терміни її подання 

23. Платники податку на доходи фізичних осіб, які звільняються від обов’язку подання Податкової 

декларації про майновий стан і доходи громадян, а також платники чий обов’язок щодо такого 

подання вважається виконаним 

24. Призначення Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку (форма № 1ДФ), терміни його подання 

25. Призначення Декларації про максимальні роздрібні ціни на підакцизні товари (продукцію), терміни її 

подання 

26. Терміни сплати податкових зобов’язань з акцизного податку 

27. Особливості визначення податкового зобов’язання з акцизного податку на тютюнові вироби 



 

28. Структура Декларації акцизного податку, терміни її подання 

29. Порядок реєстрації платників податку на додану вартість в Україні 

30. Податкові періоди з ПДВ і порядок їхнього вибору 

31. Загальні вимоги до формування податкової накладної 

32. Реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних 

33. Підстави для включення сум ПДВ до податкового кредиту звітного періоду без податкової накладної 

34. Призначення зведеної податкової накладної 

35. Призначення додатків до податкової накладної 

36. Підстави формування податкової накладної за щоденними підсумками операцій 

37. Склад податкової звітності з податку на додану вартість 

38. Структура Податкової декларації з податку на додану вартість, терміни її подання 

39. Врахування від’ємного значення різниці між податковим зобов’язанням і податковим кредитом у 

Податковій декларації з податку на додану вартість за звітний період  

40. Облік доходів підприємства з метою визначення оподатковуваного прибутку 

41. Облік витрат підприємства з метою визначення оподатковуваного прибутку 

42.  Критерії визначення основних засобів 

43. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів 

44. Структура Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, терміни її подання 

45. Податкові звітні періоди з податку на прибуток підприємств 

46. Особливості сплати податку на прибуток підприємства 

47. Визначення поняття «податкова різниця», її види 

48. Критерії поділу платників єдиного податку на групи 

49. Облік доходів і витрат суб’єктів малого підприємництва - платників єдиного податку 

50. Склад податкової звітності платників єдиного податку, терміни її подання 

51. Придбання і реєстрація РРО 

52. Звітність з РРО, терміни її подання 

53. Податковий облік і звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 

54. Податковий облік і звітність з місцевих зборів  

Опитування  Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу буде надано по завершенню курсу. 

  

Силабус курсу розробила к.е.н. доцент Грін Ольга Володимирівна 



 

ДОДАТОК 

Схема курсу  
Тиж. / 

дата / 

год. 

 

Тема, план, короткі тези 

Форма діяльності 

(заняття) лекція, 

самостійна, 

дискусія, групова 

робота) 

Матеріали 

 

Література. Ресурси 

в Інтернеті 

 

Завдання, год 

 

 

Термін 

виконання 

 

1/2 

год 

 

Тема 1. Теоретичні аспекти 

організації податкового обліку на 

підприємстві 

1. Сутність, мета і завдання 

податкового обліку 

2. Організація податкового обліку 

на підприємстві 

3. Спільні і відмінні риси 

податкового обліку з іншими 

видами обліку 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

2,3,20,21,22,23,34, 

35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 7 год. 

1 тиждень 
Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

2/2 

год 

Тема 2. Сутність і порядок 

подання податкової звітності в 

Україні 

1. Суть і основні реквізити 

податкової декларації 

(розрахунку) 

2. Порядок подання податкової 

декларації до податкових органів 

України 

3. Умови і порядок внесення змін 

до податкової звітності 

4. Електронна податкова звітність 

в Україні 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1,2,3,5,6,23,24,26,27 

29,33,35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 9 год. 

2 – 3 

тиждень 3/2 

год 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

4/2 Тема 3. Податковий облік і Лекція Презентація, 1,12,13,25,28,33, Підготовка до практичних занять 4  тиждень 



 

год 

 

звітність акцизного податку  

1. Організація податкового обліку 

акцизного податку і терміни його 

сплати 

2. Сутність і призначення акцизної 

накладної  

3.Декларація акцизного податку 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

методичні 

рекомендації 

34,35,36 (опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 7 год. 

5/2 

год 

Тема 4. Податковий облік і 

звітність з податку на додану 

вартість  

1. Реєстрація платників ПДВ в 

Україні  

2. Організація податкового 

обліку з ПДВ на підприємстві 

3. Податкова накладна 

4. Порядок реєстрації податкових 

накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних 

5. Податкова звітність з ПДВ 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1,3,7,8,11,19,33, 

35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 9 год. 

5 – 6 

тиждень 6/2 

год 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

7/2 

год 

 

Тема 5. Податковий облік і 

звітність податку на прибуток 

підприємств 

1. Облік доходів і витрат 

підприємства  

2. Облік амортизації основних 

засобів і нематеріальних активів 

3. Порядок подання податкової 

звітності і сплати податку на 

прибуток підприємств 

4. Сутність і види податкових 

різниць з податку на прибуток 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1,2,3,17,24,35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 9 год. 

7-8 

тиждень 

8/2 

год 

 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 Тема 6. Податковий облік і Лекція Презентація, 1,30,31,32,35 Підготовка до практичних занять 9 тиждень 



 

9/2 

год 

звітність з єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

1. Загальні правила ведення 

обліку, подання звітності та 

сплати ЄСВ 

2. Форма і порядок подання 

звітності з ЄСВ податковими 

агентами 

3. Форми і порядок подання 

звітності з ЄСВ фізичними 

особами-підприємцями «за себе» 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

методичні 

рекомендації 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 7 год. 

10/ 2 

год 

Тема 7. Податковий облік і 

звітність податку на доходи 

фізичних осіб 

1. Організація податкового обліку 

з податку на доходи фізичних осіб 

2. Облік доходів і витрат для 

визначення загального 

оподатковуваного доходу 

3. Податкова декларація про 

майновий стан і доходи громадян 

4. Податковий розрахунок сум 

доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них 

податку (ф. № 1ДФ) 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1,14,15,16,18,35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 9 год. 

10 – 11 

тиждень 11/2 

год 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

12/ 2 

год 

 

Тема 8. Податковий облік і 

звітність єдиного податку для 

суб’єктів малого підприємництва 

1. Умови реєстрації та групи 

платників єдиного податку  

Лекція Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1,10,14,15,35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 7 год. 

12 тиждень 

Практичне 

заняття: 



 

2. Податковий облік і звітність 

фізичних осіб-платників єдиного 

податку  

3. Податковий облік та звітність 

юридичних осіб-платників 

єдиного податку  

дискусія, 

групова робота 

13/ 2 

год 

 

Тема 9. Податковий облік і 

звітність РРО 

1. Загальні правила реєстрації і 

використання реєстратора 

розрахункових операцій (РРО) 

2. Форми і зміст розрахункових 

документів 

3. Звіт про використання книг 

обліку розрахункових операцій 

(розрахункових книжок) 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1,4,35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 7 год. 

13 тиждень 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

14/ 2 

год 

Тема 10. Податковий облік і 

звітність місцевих податків та 

зборів 

1. Загальні правила ведення 

податкового обліку місцевих 

податків і зборів 

2. Звітність з місцевих податків і 

зборів 

Лекція 

Презентація, 

методичні 

рекомендації 

1,35,36 

Підготовка до практичних занять 

(опрацювання лекційного матеріалу; 

вивчення окремих тем або питань, що 

передбачені для самостійного опрацювання; 

виконання домашніх завдань; 

підготовка до контрольних робіт та інших 

форм поточного контролю) 7 год. 

14 тиждень 

Практичне 

заняття: 

дискусія, 

групова робота 

 


