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Облік і контроль в системі оподаткування підприємства  

Дисципліна вільного вибору студента 

 

Предмет навчальної дисципліни 
 

Предметом навчальної дисципліни є доходи, витрати, прибуток та інші 

результати і операції діяльності, що є об’єктами оподаткування.  

 

Мета навчальної дисципліни 
 

Метою дисципліни є формування теоретичних знань та практичних 

навиків з правильності нарахування, повноти і своєчасності сплати податків та 

зборів суб’єктів господарювання, а також контроль і відповідальність за 

порушення податкового законодавства. 

 

Основні завдання 
 

Завданнями дисципліни є: вивчення основних законодавчих та 

нормативних актів, які регламентують питання обліку і контролю в системі 

оподаткування підприємства; ознайомлення з основними складовими обліку і 

контролю в системі оподаткування: предмет, завдання, функції; вивчення та 

характеристика загальних вимог, які ставляться до обліку і контролю в системі 

оподаткування підприємства; ознайомлення з порядком ведення на 

підприємстві обліку та здійснення контролю в системі оподаткування 

підприємства. 

 

Місце навчальної дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки  

магістрів 
 

Дисципліна вивчається після навчальних дисциплін «Судово-

бухгалтерська експертиза», «Бухгалтерський облік в управлінні 

підприємством», «Фінансовий контроль в галузях економіки» та 

взаємопов’язана із навчальними дисциплінами «Оподаткування в бізнесі», 

«Облік і звітність за міжнародними стандартами». 

 

Вимоги до знань і умінь: 
 

Вивчення навчальної дисципліни “Облік і контроль в системі 

оподаткування підприємства” передбачає досягнення такого кваліфікаційного 

рівня підготовки магістра, за якого він повинен: 

а) знати: 

− основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується 

питання обліку і контролю в системі оподаткування підприємства; 

− економічну сутність обліку і контролю в системі оподаткування 



підприємства: предмет, задачі та функції; 

− особливості оподаткування окремих груп платників податків в 

умовах ринкової економіки. 

б) уміти: 

− використовувати та працювати із законодавчими та нормативними 

актами, які регламентують порядок ведення обліку і контролю в системі 

оподаткування підприємства; 

− проводити нарахування основних видів податків; 

− складати декларацію з податку на додану вартість, з податку на 

прибуток та інших форм звітності. 

 

Зміст навчальної дисципліни за темами 
 

Тема 1.    Сутність та види податків.  

Тема 2.    Організація податкової системи. 

Тема 3.    Податкова звітність. 

Тема 4 Визначення суми податкових та грошових зобов'язань платника 

податків, порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих 

органів. 

Тема 5.    Облік і контроль контролюючих органів при справленні податку на 

прибуток підприємства. 

Тема 6.    Облік і контроль контролюючих органів при справленні податку на 

додану вартість. 

Тема 7.    Облік і контроль контролюючих органів при справленні місцевих 

податків і зборів. 

Тема 8.    Облік і контроль контролюючих органів при справленні податку на 

доходи фізичних осіб. 

Тема 9.  Особливості обліку та контролю у суб’єктів малого підприємництва, 

що застосовують спрощену систему оподаткування. 

Тема 10.  Види перевірок та відповідальність платників податків за вчинення 

правопорушень. 

 

 Кафедра: кафедра обліку і аудиту 

 Мова викладання: українська 

 Форми організації навчального процесу: лекції та практичні заняття 

 Форма підсумкового контролю: залік 

 Викладачі, які забезпечують навчальний процес: к.е.н., доцент 

Лобода Н.О. 

 

Рекомендована література 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VІ (із змінами 

та доповненнями)  

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” від 16 липня 1999 р. № 996 – ХІV (із змінами та доповненнями)  



3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань господарських операцій: Затв. наказом Міністерства фінансів 
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активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій: Затв. наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 р. № 291 (із змінами та 

доповненнями)  

5. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку, затвердженим Наказом Міністерства фінансів України 

від 24.05.95 року № 88. 
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