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Політика дисципліни Академічна доброчесність. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти будуть дотримуватися 

принципів академічної доброчесності, усвідомлюючи наслідки її 

порушення, що визначається Кодексом академічної доброчесності 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

Відвідування занять. 

Відвідування занять є важливою складовою освітнього процесу. 

Очікується, що здобувачі вищої освіти відвідають всі лекції і 

семінарські (практичні) заняття курсу. 

Пропуски семінарських (практичних) занять відпрацьовуються в 

обов’язковому порядку. Здобувач вищої освіти зобов’язаний 

відпрацювати пропущене заняття упродовж двох тижнів з дня 

пропуску його. 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти. 

Здобувачі вищої освіти мають можливість за власною ініціативою 

підготувати доповіді до визначених робочою програмою тем 

семінарських (практичних) занять на основі пошуку та огляду 

наукових публікацій за заданою проблематикою дисципліни, 

поглибленому опрацюванні окремих лекційних тем або питань; при 

виконанні ІНДЗ самостійно вибирають його тему та творчо підходять 

до його вирішення. 

Що будемо вивчати?  Організовувати підсистему обліку в системі оподаткування 

підприємства, здійснювати документальне оформлення операцій з 

нарахування (розрахунку), обліку та сплати податків, аналізу наслідків 

податкових перевірок і виконання податкових повідомлень-рішень, 

використовувати облікову інформацію з метою розрахунку сум 

податків, зборів (обов’язкових платежів) і складати податкові 

декларації та розрахунки. Першочергова увага звертається на вивчення 

законодавчо-нормативних актів, що регулюють систему 

оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності – юридичних осіб 

та їх працівників - фізичних осіб, засвоєння основних принципів 

організації ведення обліку в системі оподаткування, його техніки, 

процедур, правил та методики (технології), порядків складання та 

подання податкової звітності платниками податків відповідно до 

чинного законодавства України. 

Чому це треба вивчати?  Підготовка висококваліфікованих фахівців ступеня магістр із 

сформованим розумінням сутності обліку і звітності в оподаткуванні 

для підприємств, установ, організацій усіх галузей і форм власності, 

здатних розв’язувати складні завдання і проблеми у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, що характеризуються 

невизначеністю умов і вимог; утвердження національних, культурних і 

загальнолюдських цінностей у них, що засновуються на класичній 



тріаді: навчання-дослідження-громадське служіння. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Знати теорію, методику і практику формування облікової інформації за 

стадіями облікового процесу і контролю для сучасних і потенційних 

потреб управління суб’єктами господарювання з урахуванням 

професійного судження.   

Організовувати, розвивати, моделювати системи обліку і 

координувати діяльність облікового персоналу з урахуванням потреб 

менеджменту суб’єктів господарювання.  

Володіти інноваційними технологіями, обґрунтовувати вибір та 

пояснювати застосовування нової методики підготовки і надання 

облікової інформації для потреб управління суб’єктом 

господарювання.  

Визначати інформаційні потреби користувачів облікової інформації в 

управлінні підприємством, надавати консультації управлінському 

персоналу суб’єкта господарювання щодо облікової інформації.  

Обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання на підставі діючого податкового 

законодавства. 

Застосовувати наукові методи досліджень у сфері обліку, аудиту, 

аналізу, контролю та оподаткування та імплементувати їх у 

професійну діяльність та господарську практику.  

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.  

Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.  

Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

Здатність формувати та використовувати облікову інформацію для 

прийняття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях управління 

підприємством в цілях підвищення ефективності,  результативності та 

соціальної відповідальності бізнесу.  

Здатність організовувати обліковий процес та регламентувати 

діяльність його виконавців у відповідності з вимогами менеджменту 

підприємства.  

Здатність застосовувати теоретичні, методичні і практичні підходи 

щодо організації облік і оподаткування, оптимізації податкових 

розрахунків в малому бізнесі. 

Здатність формувати фінансову звітність за міжнародними 

стандартами, коректно інтерпретувати, оприлюднювати й 

використовувати відповідну інформацію для прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

Здатність формулювати завдання, удосконалювати методики та 

впроваджувати сучасні методи обліку і оподаткування у відповідності 

зі стратегічними цілями підприємства.  

Здатність здійснювати діяльність з консультування власників, 

менеджменту підприємства та інших користувачів інформації у сфері 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Здатність проводити наукові дослідження з метою вирішення 

актуальних завдань теорії, методики, організації та практики обліку, 

аудиту, аналізу, контролю та оподаткування. 

Зміст дисципліни Основи обліку і звітності в оподаткуванні суб’єктів підприємницької 

діяльності в Україні.  

Законодавчо-нормативна база з оподаткування діяльності підприємств. 

Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб.  

Облік і звітність за екологічним податком.  

Облік і звітність за акцизним податком та митом.  

Облік і звітність за рентною платою.  

Облік і звітність за місцевими податками та зборами.  

Облік і звітність за податком на додану вартість.  

Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності, що обрали 

спрощену систему оподаткування.  

Облік і звітність за податком на прибуток підприємства.  

Організація обліку розрахунків з бюджетом за податками і зборами та 

погашення платником податків податкових зобов’язань (пені, 

штрафних санкцій). 

Обов’язкові завдання Планується виконання здобувачами вищої освіти обов’язкових та 



додаткових декількох видів завдань: підготовці доповідей за заданою 

проблематикою дисципліни, поглибленому опрацюванні окремих 

лекційних тем або питань; підготовка до поточного контролю знань, 

що полягає в опрацюванні контрольних запитань, питань для 

самодіагностики, самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу 

за зазначеною тематикою; систематизацію вивченого матеріалу з 

метою підготовки до заліку (перелік міститься в Методичних вказівках 

для підготовки до семінарських (практичних) занять), а також 

обов’язкових письмових індивідуальних навчально-дослідних завдань 

(за вибором студента).  

Міждисциплінарні зв’язки Бухгалтерський облік, автоматизація економічних процесів (1С 

Бухгалтерія) ІІ рівень. 
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В. Ю. Облік і звітність за міжнародними стандартами: навч. посібник : 

рек. МОН молодьспорту України / МОН України, Тернопільський нац. 

економічний ун-т. 2-ге вид., переробл. і допов. Тернопіль : ТНЕУ, 

2014. 445 с. 

8. Іванов Ю. Б. Карпова В.В., Найденко О.Є. Податковий облік і 

звітність : підручник. К.: Знання, 2010. 710 с. 

9. Сук Л. К., Сук П. Л., Данілочкіна О. В. Облік і звітність суб’єктів 

малого бізнесу: рек. як навч. посіб. для студ. ВНЗ / за заг. ред. П. Л. 

Сука ; Національний ун-т біоресурсів і природокористування України. 

Київ : Каравела, 2017. 370 с. 

Поточний контроль Виконання завдань практичних занять, тестування, ІНДЗ. 

Загальна система оцінювання за навчальною дисципліною 

визначається розділом 8 Положення про порядок організації 

освітнього процесу в Уманському державному педагогічному 

університеті імені Павла Тичини – види та критерії оцінювання 

відображені в робочій програмі з дисципліни. 

Підсумковий контроль Залік. 

Порядок та організація контроль знань здобувачів вищої освіти, 

зокрема умови допуску до підсумкового контролю визначаються 

розділом 8 Положення про порядок організації освітнього процесу 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. 

 

 

Розробник                     (Дем’янишина О.А.) 


