
ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1. Код: ПФП8 

2. Назва: Навчальний тренінг з обліку і оподаткування 

3. Тип: обов’язкова (навчальна дисципліна фахової підготовки) 

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський) 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 1 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 2 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Сиротинська Алла Павлівна 

к.т.н., доцент кафедри обліку і аудиту 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен мати знання і вміння з 

формування облікової інформації, фінансової та податкової звітності та їх контролю для потреб 

управління суб’єктами господарювання. 

10. Форми організації занять: практичні та лабораторні заняття, самостійна робота, контрольні 

заходи з використанням комп’ютерного тестування 

11. Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Податковий облік і звітність, 

Бухгалтерський облік в управлінні підприємством, Звітність підприємств, Організація 

бухгалтерського обліку, Фінансовий аналіз 

Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Стратегічний управлінський облік, Організація і методика аудиту, Спецкурс за вибором 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Основи побудови бухгалтерського обліку. Облік операцій із запасами. 

Облік розрахунків та грошових коштів. Облік податкових зобов’язань та кредиту з ПДВ. Облік 

розрахунків за виплатами працівникам. Облік операцій з необоротними активами. Облік отримання 

та надання послуг. Облік витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції. Облік витрат 

діяльності. Облік доходів та фінансових результатів діяльності. Організація складання облікових 

регістрів. Складання фінансової звітності. Загальні засади оподаткування, складання податкової 

звітності 

13. Рекомендовані навчальні видання:  
1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: [Навчально-практичний посібник] / за 

ред. С.Ф. Голова. -  Дніпропетровськ: ТОВ "Баланс-клуб", 2012.- 832 с. 

2. Максімова В. Ф. Облік у системі оподаткування [Електронний ресурс]: навч. посібник / В. Ф. 

Максімова, О.В. Артюх.- Режим доступу:  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 600/1/ 

Максімова В. Ф.%2C Артюх О. В. Облік у системі оподаткування навчальний посібник.pdf.- Одеса: 

ОНЕУ, ротапринт, 2013.- 267 с. 

3. Сусіденко В. Т. Інформаційні системи і технології в обліку. [текст] навч.  посіб. / В. Т. 

Сусіденко. – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 224 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:  

http://culonline.com.ua/Books/ inform_system_i_teh_susidenko.pdf 

14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
26 год. практичних, 26 год. лабораторних робіт, 74 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням 

інноваційних технологій: 

– практичні заняття (ситуаційні завдання/ділові ігри/бізнес-кейси/дискусія/комунікативний 

метод/моделювання ситуацій/наукові диспути/круглі столи/ інше) 

– лабораторні заняття (ситуаційні завдання/ділові ігри/бізнес-кейси/моделювання ситуацій). 

15. Форми та критерії оцінювання: 
Оцінювання здійснюється за 100-бальною шкалою. 

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен тестовий в кінці семестру.  

Поточний контроль (60 балів): виконання завдань на практичних та лабораторних роботах, поточний 

модульний контроль 

16. Мова викладання: українська. 
 
 

Завідувач кафедри       Н.М. Позняковська 

 

Розробник опису дисципліни     А.П. Сиротинська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 
1. Course code: ПФП8; 

2. Course title: Training on accounting and taxation 

3. Type: obligatory; 

4. Level of higher education: II (Master's degree) 
5. Year of study: 1 

6. Semester: 2 

7. Number of ECTS credits allocated: 5 

8. Name of lecturer, scientific degree, position: Alla Sirotinska, Ph.D., associate professor, department of 

accounting and audit, The National University of Water Management and Nature Recourses Use. 

9. Learning outcomes.  
Forming of knowledge and skills of formation of accounting information, financial and tax reports, and their 

control for management of enterprises. 

10. Method of education: practical and laboratory classes, independent work, control activities using 

computer testing 

11. Required previous courses: Tax accounting and statements, Accounting in management of enterprise, 

Statements of enterprises, Organization of accounting, Financial analysis. 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Strategic management accounting,  

Organization and method of audit, Special course of choice. 

12. Course content: Bases of accounting. Accounting of inventories. Accounting of calculations and cash 

flows. Accounting of taxs. Accounting of employee benefits. Accounting of property, plant, and equipment. 

Accounting of receiving and giving of services. Accounting of production process costs and calculation of 

production cost. Accounting of costs in the ordinary course of business. Accounting of income and financial 

performance. Organization of accounting register. Presentation of financial statements. Common principles 

of taxation, presentation of tax statements. 

13. Recommended reading:  
1. Accounting and financial statements in Ukraine: [Educational and practical guide] / by Golov S.V. -  

Dnipro: Ltd. "Balans-club", 2012.- 832 p. 

2. Maksimova V.F. Accounting in tax system [Electronic resource]: Educational guide / V.F. Maksimova, 

O.V. Artukh.- Access:  http://dspace.oneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/ 600/1/ Максімова В. 

Ф.%2C Артюх О. В. Облік у системі оподаткування навчальний посібник.pdf.- Odesa: ОNЕU, 

2013.- 267 с. 

3. Susidenko V.T. Information systems and technology in accounting [Educational guide] / V.T. 

Susidenko. – Кyiv: «Centre of Educational literature», 2016. – 224 p. [Electronic resource]. – Access:  

http://culonline.com.ua/Books/ inform_system_i_teh_susidenko.pdf 

14. Planned learning activities and teaching methods: 
26 practical hours, 26 laboratory hours, 74 independent work hours. Together – 150 hours.  

Methods: interactive practice, individual tasks, implementation of business games, case studies, individual 

research assignments, use of multimedia 

15. Forms and criteria for evaluation: 
The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Current control (100 point): practical tasks (60 point), module testing (40 point) 

16. Language of teaching: Ukrainian. 
 
 
 
Head of department       Nataly Poznyakovska 

 

Developer          Alla Sirotinska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


