
 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

1. Код: ПФП1; 

2. Назва: Податковий облік і звітність; 

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

4. Рівень вищої освіти: ІІ (магістерський),  

5. Рік навчання, коли пропонується дисципліна: 5; 

6. Семестр, коли вивчається дисципліна: 9; 

7. Кількість встановлених кредитів ЄКТС: 5,0; 

8. Прізвище, ініціали лектора/лекторів, науковий ступінь, посада: Поліщук В.Л., старший викладач 

9. Результати навчання: після вивчення дисципліни студент повинен вміти поєднувати теоретичні 

знання предмету з виробленням практичних навичок; організовувати і  вести податковий облік, складати 

податкову звітність; приймати власні оптимальні рішення з урахуванням об’єктивних і суб’єктивних 

чинників. 
10. Форми організації занять: навчальне заняття, самостійна робота, практична підготовка, 

контрольні заходи у формах аудиторної, заочної, заочно-дистанційної роботи  
11. • Дисципліни, що передують вивченню зазначеної дисципліни:  
Бухгалтерський облік, Фінансовий облік, Звітність підприємств, Бухгалтерський обік в галузях 

народного господарства, Облік і звітність СМП; 

      • Дисципліни, що вивчаються супутньо із зазначеною дисципліною (за необхідності): 
Бухгалтерський облік в управлінні підприємством 

12. Зміст курсу: (перелік тем) Основні засади податкового законодавства України. Податковий 

облік оподатковуваного прибутку. Податковий облік основних засобів. Методика складання звітності з 

податку на прибуток. Податковий облік податку на додану вартість. Первинний  і аналітичний облік податку 

на додану вартість. Методика складання звітності про податок на додану вартість. Податковий облік і звітність 

податку з доходів фізичних осіб. Облік і звітність майнових та ресурсних платежів. Облік і звітність місцевих 

податків і зборів. Облік і звітність за іншими податками і зборами.  

13. Рекомендовані навчальні видання: (зазначити до 5 джерел) 
1. Войнаренко М.Г. Податковий облік та аудит: [підручник] / М.Г. Войнаренко, Г.В. Пухальська. - 

Київ:Академія, 2009. – 376 с.  

2. Звітність підприємств : [навч. посібник] / Ю.А. Верига, З.М. Левченко, І.Д. Ватуля. – Киев : ЦУЛ, 2008. – 

776 с.  

3. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року №2755-VI / [Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua 

4. Кім Ю.Г.Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок їх заповнення: навч. посіб. / 

Ю.Г. Кім. – К. : «Центр учбової літератури»,  2014.– 600 с. 

5. http://www.rada.kiev.ua/ – Законодавство України. 
14. Заплановані види навчальної діяльності та методи викладання: 

26 год. лекцій, 26 год. практичних робіт, 98 год. самостійної роботи. Разом – 150 год.  

Методи: Поєднання традиційних та нетрадиційних методів викладання із використанням інноваційних 

технологій: 

– лекції (оглядова), 

– семінарські заняття (презентація/ дискусія/ комунікативний метод/моделювання ситуацій/ інше). 

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

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

 Поточний контроль (60 балів): тестування, опитування, підготовка самостійних навчально-

наукових робіт    

    

16. Мова викладання: українська. 
 

 

Завідувач кафедри                                                                                                        І.Д.Лазаришина            

Розробник опису дисципліни                                                                                      В.Л. Поліщук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DESCRIPTION OF EDUCATIONAL DISCIPLINE 
1. Code: PFP1;  

2. Title: Tax accounting and reporting. 

3. Type: compulsory (professional specialization training course (training). 

4. Higher Education Level: II (Master).  

5. year of study, when offered discipline: 5.  

6. Semester when studied discipline: 9.  

7. The number of installed ECTS credits: 5.0.  

8. Name and surname of the lecturer / lecturers, academic degree, position: V.L.Polischuk, senior 

lecturer  

9. Learning outcomes: after studying the discipline the student should be able to combine theoretical 

knowledge of the subject with the elaboration of practical skills , organize and maintain tax records, to make 

atkovu statements, make their own best decisions based on objective and subjective factors. 

10. Forms classes: classes, independent work, practical training, control measures in the form of classroom, 

correspondence, correspondence and Distance of  

11. Subjects prior study of this discipline:  
• Accounting, Financial Accounting, Accounting firms Accounting beside a sectors of the economy, 

SMEs Accounting;  

• Subjects studied suputno with specified discipline (if necessary): Accounting in enterprise 

management. 

12. Course content: (list of topics) Basic principles of tax legislation Ukraine. Tax accounting taxable 

income. Tax accounting of fixed assets. Method of accounting for income tax. Tax accounting of VAT. 

Primary and analytical account of VAT. The method of preparation of VAT. Tax accounting and reporting 

income tax individuals. Accounting property and resource payments. Accounting Local taxes and fees. 

Accounting for other taxes and fees.  

13. Recommended publication (note 5 sources):  
1. Voynarenko M.G. Tax accounting and auditing [Tutorial] / M.G. Voynarenko, G.V. Pukhalsky. - 

Kyiv: Academy, 2009. - 376 p.  

2. The statements [teach. user] / Y.A. Chains, Z.M. Levchenko, I.D. Vatulya. - Kiev: CEL, 2008. - 776 

p.  

3. Tax Code of Ukraine on December 2, 2010 № 2755-VI / [electronic resource] // Access: 

http://zakon.rada.gov.ua  

4. Kim Yu.G. Accounting and tax accounting, primary documents and order to fill them, teach. 

guidances. / Ju.G. Kim. - K., "Center of educational literature", 2014.- 600 p.  

5. http://www.rada.kiev.ua/ - Legislation of Ukraine. 

14. Planned learning activities and teaching methods:  
6 h. lectures and 26 hours. practical work 98 hours. independent work. Total - 150 hours.  

Methods: A combination of traditional and non-traditional teaching methods with the use of innovative 

technologies - lectures (Review) - seminars (presentation / discussion / communicative method / simulations 

/ other).  

15. Forms and criteria:  
Assessment is carried out on a 100-point scale.  

Final control (40 points): Test exam at the end of the semester.  

Current control (60 points): testing, surveys, preparation of independent educational and research 

works  

16. Language: Ukrainian.  

 

 

Head of the Department        I.D.Lazaryshyna  

 

Developer of the Course description       V.L.Polishchuk 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


