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1) Мета опанування дисципліни: формування системи знань з теорії та практики ведення
податкового обліку, отримання глибоких теоретичних знань та необхідних навичок з ефективної
роботи в ринкових умовах на підприємствах та організаціях, які ведуть податковий облік,
вивчення основних принципів, методик та організації податкового обліку в Україні.
2) Завдання: ознайомлення з методологію та організацію податкового обліку на підприємстві, з
порядком використання облікової інформації для складання податкової звітності, економічного
аналізу, контролю, прийняття управлінських рішень; навчитися застосовувати чинні законодавчі і
нормативно-правові документи для ведення податкового обліку, вести облік податків на
підприємствах, складати кореспонденцію рахунків, а також первинні бухгалтерські документи,
розрахунки, дотримуватись законодавчих актів, заповнювати
регістри синтетичного та
аналітичного обліку, складати податкову звітність.

3) Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування дисципліни:

Знання і розуміння:
Знання теоретичних основ методологію та організацію звітності на підприємствах
Знання законодавчо – нормативних документів, які регламентують формування та надання
звітності підприємства
Знання методів і прийомів формування звітності
Знання основних положеннь Міжнародних стандартів фінансової звітності
Розуміння напрямів побудови звітності
Розуміння здатності документального оформлення господарських операцій та їх відображення у
звітності підприємств

Застосування знань і розумінь:
Уміння визначити та надавати характеристику рахункам бухгалтерського обліку та формам
фінансової звітності
Уміння застосовувати чинні законодавчі і нормативно-правові документи для складання і надання

звітності підприємств
Уміння складати складати бухгалтерські документи, розрахунки, форми звітності дотримуючись
законодавчих актів
Уміння складати фінансову звітність за національними стандартами обліку

4) Зміст дисципліни розкривається в темах:
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи податкового обліку і звітності
Тема 1. Система оподаткування в Україні
Тема 2. Податковий облік, його зміст та організація на підприємстві
Тема 3. Загальні вимоги до податкової звітності
Тема 3. Загальні вимоги до податкової звітності
Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти податкового обліку та звітності
Тема 5. Облік податку на додану вартість і акцизного податку
Тема 6. Облік податку на доходи фізичних осіб
Тема 7. Спеціальні податкові режими
Тема 8.Облік інших податків та обов'язкових платежів
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