
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПП6; 

2. Назва: Облік і звітність в оподаткуванні; 

3. Тип: обов’язковий (навчальна дисципліна фахової підготовки (спеціалізації); 

4. Рівень вищої освіти: І (бакалаврський); 

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 4. 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 8. 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,5. 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Осадча О.О., к.е.н, доцент 

кафедри обліку і аудиту. 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен бути здатним: 

� поєднувати теоретичні знання предмету з виробленням практичних навичок;  

� організувати облік на підприємстві з метою нарахування податків,  зборів та єдиного соціального 

внеску;  

� розраховувати розмір податкових зобов’язань, враховуючи особливості діяльності суб’єктів 

господарювання;  

� складати на основі проведених розрахунків відповідні звітні форми: декларації, розрахунки, звіти. 

10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, контрольні заходи. 

11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни: Вступ до фаху "Облік і 

оподаткування", Організація первинного обліку, Бухгалтерський облік (загальна теорія); 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Аналітичне забезпечення фінансових рішень, Фінансовий облік 1. 

12. Зміст курсу: (перелік тем) : Основні засади та нормативне регулювання обліку в системі 

оподаткування вітчизняних суб’єктів підприємницької діяльності; Облік і звітність по податку на 

прибуток підприємства; Облік і звітність по податку на додану вартість; Облік і звітність по єдиному 

страховому внеску; Облік і звітність по військовому збору; Облік і звітність по податку на доходи 

фізичних осіб; Облік і звітність по акцизному податку; Облік і звітність по екологічному податку; 

Облік і звітність за митними платежами; Облік і звітність по єдиному податку; Облік і звітність 

податку на майно. 
13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Левицька С.О., Свірко С.В., Осадча О.О. Облік і звітність в оподаткуванні: Підручник. НУВГП, 

2013. – 298 с. 

2. Войнаренко М.Г., Пухальська Г.В. Податковий облік і аудит: навчальний посібник. К. : Академія, 

2009. – 376 с. 

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. 6-те вид. 

допов. і перероб. К. : Алерта, 2013. – 982 с. 

4. Шара Є.Ю. Облік і звітність в оподаткуванні: навчальний посібник. К. :  «Центр учбової 

літератури», 2012. – 496 с. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 
28 год. лекцій, 26 год. практичних занять, 109 год. самостійної роботи. Разом – 165 год.  

Методи: інтерактивні лекції, індивідуальні завдання, впровадження ділових ігор, кейс-методів, 

індивідуальні науково-дослідні завдання, використання мультимедійних засобів. 

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

Підсумковий контроль (40 балів): екзамен  письмовий (в теоретичній частині – у формі тестів) в 

кінці 8 семестру.  

Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, модульна контрольна робота. 

16. Мова викладання: українська. 
 

Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      О.О. Осадча 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COURSE DESCRIPTION 
 

1. Course code: ПП6. 

2. Course title: Accounting and reporting in taxation. 

3. Type: Obligatory. 

4. Level of higher education: I (Bachelor's degree). 

5. Year of study: 4. 

6. Semester. 8. 

7. Number of ECTS credits allocated: 5,5. 

8. Name of lecturer, scientific degree, position. Olga Osadcha, 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 organization accounting at an enterprise for the purpose of 

accrual of taxes, fees and unified social tax, calculating the amount of tax liabilities, taking into account the 

peculiarities of the activities of business entities, preparing the relevant reporting forms: declarations, 

calculations, reports. 

10. Method of education: stationary form of education, correspondence courses. 

11. Required previous courses: Introduction to the specialty "Accounting and Taxation", 

Organization of primary accounting, Accounting (General theory). 

Disciplines studied in conjunction with the specified discipline: Analytical support of financial 

decisions, Financial accounting 1. 

12. Course content: Basic principles and normative accounting regulation in the taxation system of 

domestic business entities; Accounting and reporting on corporate profit tax; Accounting and reporting on 

value added tax; Accounting and reporting on a unified social tax; Accounting and reporting on military 

levy; Accounting and reporting on personal income tax; Accounting and reporting on entrance duty; 

Accounting and reporting on environmental tax; Accounting and reporting on customs payments; 

Accounting and reporting on a fixed tax; Accounting and reporting of property tax. 

13. Recommended reading: 

1. Levyts'ka S.O., Svirko S.V., Osadcha O.O. Oblik i zvitnist' v opodatkuvanni: Pidruchnyk. – Rivne: 

NUVHP, 2013. – 298 p. 

2. Voynarenko M.H., Pukhal's'ka H.V. Podatkovyy oblik i audyt: navchal'nyy posibnyk. K. : 

Akademiya, 2009. – 376 p. 

3. Tkachenko N.M. Bukhhalters'kyy finansovyy oblik, opodatkuvannya i zvitnist': Pidruchnyk. 6-te 

vyd. dopov. i pererob. K. : Alerta, 2013. – 982 p. 

4. Shara Ye.Yu. Oblik i zvitnist' v opodatkuvanni: navchal'nyy posibnyk. K. :  «Tsentr uchbovoyi 

literatury», 2012. – 496 p. 

14. Planned learning activities and teaching methods: 

28 lectures hours, 26 practical lessons hours, 109 independent work hours. Together - 165 hours. 

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

research assignments, use of multimedia. 

15. Assessment methods and criteria: 

The assessment is carried out on a 100-point scale. 

Final test (40 points): exam test at the end of the 8-th semester. 

Current control (60 points): testing, questioning, module control (testing, practical tasks). 

16. Language of teaching: Ukrainian. 

 

 

 

Developer: Olga Osadcha 

Head of the department: Inna Lazaryshyna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


