
ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ

Тип дисципліни 
Освітній рівень 
Мова навчання 
Семестр
Кількість встановлених кредитів ЄКТС 
Форми навчання, для яких читається дисципліна

вибіркова
Другий (магістерський)
Українська
Третій
4,0
Денна/заочна

Результати навчання. Студент, який успішно завершив вивчення дисципліни повинен: 
відшуковувати, обробляти, систематизувати та аналізувати інформацію, необхідну для 
вирішення професійних завдань; вміти об’єктивно оцінювати фінансовий стан підприємства та 
чинники, що впливають на нього; організовувати раціональне обліково-аналітичне 
забезпечення звітності відповідно до вимог податкового законодавства; складати окремі 
форми податкової та спеціальної звітності; проводити взаємну звірку окремих форм податкової 
звітності та відповідних рахунків бухгалтерського обліку.

Зміст навчальної дисципліни. Система оподаткування та основні засади звітності в 
оподаткуванні. Звітність за податком на прибуток підприємств. Облікове забезпечення і 
звітність за податком на додану вартість. Облікове забезпечення і звітність за 
загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням. Облікове забезпечення і звітність 
з податку на доходи фізичних осіб, військового збору. Облікове забезпечення і звітність за 
іншими загальнодержавними податками і зборами. Облікове забезпечення і звітність за 
місцевими податками і зборами. Облік і звітність в оподаткуванні суб’єктів підприємницької 
діяльності, що обрали спеціальний податковий режим. Адміністрування податків і зборів 
(обов’язкових платежів)

Запланована навчальна діяльність: лекції -  24 год., практичні заняття -  24 год., самостійна 
робота -  72год., разом -  120 год.

Форми (методи) навчання: лекції (з використанням методів проблемного навчання і візуалізації); 
практичні заняття (з використанням методів рішення задач, розгляду ситуацій, проведення дискусій), 
самостійна робота (підготовка до практичних занять та виконання індивідуального завдання).

Форми оцінювання результатів навчання: усне опитування, тестування, вирішення ситуаційних 
завдань, рішення задач, захист індивідуального завдання.

Вид семестрового контролю: залік - 1 семестр.
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студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. 
Безверхий. -  К.: КНЕУ, 2015. -  196 с.
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