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1. Анотація до курсу 

«Облік і звітність в оподаткуванні» є вибірковою дисципліною, яка спрямована на підготовку фахівців зі спеціальності «Облік і 

оподаткування». Система оподаткування може реалізувати свої функції лише за певних умов, а саме: наявність системи обліку, яка б адекватно 

відображала реальну економічну ситуацію і забезпечувала можливість контролю за справлянням податків, а також відповідний рівень 

кваліфікації спеціалістів. Враховуючи те, що правильність ведення обліку та своєчасне і достовірне відображення операцій у податковій 

звітності є однією з основних умов ефективної діяльності, облікове забезпечення звітності підприємства про податки і збори є надзвичайно 

важливим для майбутнього фахівця.  
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2. Мета та цілі курсу 

Мета курсу - освоєння студентами теоретичних знань з оподаткування підприємств і ведення обліку та складання звітності в системі 

оподаткування, оволодіння податковим законодавством з метою недопущення порушень і запобігання фінансових санкцій.. 

Програмні компетентності (цілі курсу): 

 знання та розуміння теоретичних основ обліково-аналітичного забезпечення окремих видів податків і зборів; 

 застосовувати  знання  права  та  податкового законодавства  в практичній діяльності суб’єктів господарювання; 

 знання складу і структури податкової звітності, змісту окремих форм податкових декларацій та розрахунків; 

 здатність пояснення статей звітності, порядку і строків представлення окремих видів податкової звітності; 

 здійснювати  облікові  процедури в т.ч. із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій. 

 

3. Формат курсу 

Основним форматом курсу є очний з використанням навчальної платформи для дистанційного навчання MOODLE.  

 В рамках вивчення дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» передбачено проведення: 

 лекцій. За структурою заплановані лекції можливо поділити на вступні, тематичні, заключні, оглядові, установчі. Для проведення лекцій 

планується використання мультимедійного комплексу для наочного відображення представленого матеріалу; 

 практичні заняття. На практичних заняттях планується відображати нарахування та сплату податків і зборів на рахунках бухгалтерського 

обліку, визначати об’єкт  та базу оподаткування, розміри податків і зборів виходячи із їх ставки, складати форми податкової звітності, 

користуватися електронним кабінетом платника податків; 

 самостійна робота студентів буде проводитися з використанням різноманітних дидактичних методів навчання.  

 

4. Результати навчання 

ПРН 1. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв’язки, які існують між процесами та 

явищами на різних рівнях економічних систем. 

ПРН 2. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної систем в інформаційному забезпеченні 

користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств. 

ПРН 3. Визначати сутність об’єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх роль і місце в господарській 

діяльності. 

ПРН 4. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність підприємств та правильно інтерпретувати 

отриману інформацію для прийняття управлінських рішень.  

ПРН 5. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств.  

ПРН 6. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної діяльності. 

ПРН 7. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, 

вибору системи оподаткування та формування звітності на підприємствах. 



ПРН 12. Застосовувати спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для обліку, аналізу, контролю, аудиту та 

оподаткування. 

ПРН 20. Виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та 

управляти часом. 

    
 

5.   Обсяг курсу 

Вид заняття лекції практичні заняття самостійна робота 

К-сть годин 24 22 44 

  

6. Ознаки курсу 

Рік викладання семестр спеціальність Курс, (рік навчання) Нормативний\вибірковий 

2021 8 
Облік і 

оподаткування 
4 нормативний 

  

7. Технічне й програмне забезпечення /обладнання 

Специфічні вимоги, які студент повинен врахувати відсутні   

 

8. Політики курсу 

Під час підготовки рефератів або есе до семінарських занять, проведення контрольних заходів студенти повинні дотримуватися правил 

академічної доброчесності, які визначено Кодексом доброчесності Уманського НУС. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. У випадку таких подій – реагування відповідно до Кодексу доброчесності Уманського НУС. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

9. Схема курсу 

Тиж. / 

дата / 

год. 

Тема, план, короткі тези 

Форма 

діяльності 

(заняття) / 

Формат 

 

Матеріали 

Література/ 

ресурси в 

інтернеті 

Завдання, 

год 

Вага 

оцінки 

Термін 

виконанн

я 

Тиж. 1. 

2 акад. год. 

Тема 1. Система оподаткування та основні засади 

обліку і звітності в оподаткуванні: 

- Нормативне регулювання звітності та 

оподаткування в Україні.  

- Поняття податку та збору.  

- Види податків і зборів.  

- Платники податків, податкові агенти. 

-  Податкові періоди та терміни подачі декларацій 

і сплати податків в бюджет.  

-  Види перевірок. 

Тема 8. Облік і звітність в оподаткуванні суб’єктів 

підприємницької діяльності, що обрали 

спеціальний податковий режим: 

- Правові засади застосування спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності, а також 

справляння єдиного податку.  

- Порядок визначення доходів, їх склад для 

платників першої-третьої груп.  

- Об’єкт та база оподаткування  для платників 

четвертої групи. Ставки єдиного податку, 

податковий звітний період.  

- Порядок нарахування та строки сплати єдиного 

податку.  

- Ведення обліку і складання звітності платниками 

єдиного податку.  

- Особливості нарахування, сплати та подання 

звітності з окремих податків і зборів платниками 

єдиного податку. 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1, 3, 

4,6,14,23 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  



Тиж. 1. 

2 акад. год. 

Тема 2. Облікове забезпечення  і звітність за 

податком на додану вартість 

- Реєстрація платників ПДВ, об’єкти  та ставки 

оподаткування. Звітні (податкові)  періоди та 

строки подання декларацій.  

- Податкове зобов’язання  і податковий кредит: 

визначення, визнання, та база оподаткування.  

- Електронне адміністрування  ПДВ. Порядок 

складання податкової накладної з ПДВ.  

- Бухгалтерський облік ПДВ. Порядок 

заповнення податкової декларації з ПДВ  

- Порядок складання та подання податкової 

звітності з ПДВ. 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,2,3,4,6,14,

23,26,27 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  

Тиж. 1. 

2 акад. год. 

Тема 3. Облікове забезпечення і звітність за  

податком на прибуток підприємств: 

круглий стіл під керівництвом гостьового лектору 

щодо проблем розвитку та функціонування системи 

пенсійного страхування в Україні.  

Гостьовий лектор (працівник податкової інспекції)  

- Платники, об’єкт і база  оподаткування 

податком на прибуток 

- Ставки податку на прибуток і порядок його  

обчислення  

- Різниці, які виникають при нарахуванні 

амортизації необоротних активів 

- Різниці, що виникають при формуванні 

резервів (забезпечень) 

- Різниці, які виникають при здійсненні 

фінансових операцій 

- Особливості оподаткування окремих видів 

діяльності та операцій 

- Операції звільнені від оподаткування   

Порядок подання податкової декларації  та сплати 

податку на прибуток 

- Облік розрахунків за податком на прибуток 

Лекція 

F2F 
Презентація 1,3,4,6,14,23  

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  



Тиж. 2. 

2 акад. год. 

Тема 2. Облікове забезпечення  і звітність за 

податком на додану вартість: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- рішення завдань щодо обліку і звітності ПДВ 

передбачених в робочому зошиті.  

 

Практичне 

заняття  

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,2,3,4,6,14,

23,26,27 

Опанувати методи обчислення ПДВ. 

Первинний облік, визначення об’єкта та 

бази оподаткування ПДВ. Складання та 

заповнення податкових накладних. 

Ведення реєстру отриманих та виданих 

податкових накладних та реєстрація 

податкових накладних в Єдиному реєстрі 

податкових накладних. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 бали. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 7 б. 

 

Тиж. 3. 

 

2 акад. год. 

Тема 2. Облікове забезпечення і звітність за 

податком на додану вартість: 

- рішення завдань щодо обліку і звітності ПДВ 

передбачених в робочому зошиті.  

 

Практичне 

заняття  

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,2,3,4,6,14,

23,26,27 

Формування податкового зобов’язання та 

податкового кредиту звітного 

періоду. Розгляд форм податкової 

декларації, заповнення та усвідомлення 

особливостей  подання податкової 

декларації з ПДВ. Розрахунок суми 

податку на додану вартість, що підлягає 

сплаті до бюджету. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 бали. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 7 б. 

 

Тиж. 3. 

 

2 акад. год. 

Тема 4. Облікове забезпечення і звітність за 

загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням 

- Реєстрація платників збору, об’єкти та ставки 

нарахування збору.  

- Платники єдиного внеску  та їх облік. База 

нарахування єдиного внеску, його розмір та 

пропорції його розподілу за видами 

загальнообов'язкового державного соціального 

страхування.  

- Порядок обчислення і сплати єдиного внеску.  

Порядок формування та подання 

страхувальниками звіту щодо сум нарахованого 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. Виправлення помилок. 

  

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,3,4,6,9,14, 

23, 29 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  



Тиж. 4. 

 

2 акад. год. 

Тема 3. Облікове забезпечення і звітність за 

податком на прибуток підприємств: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- рішення завдань щодо обліку і звітності податку 

на прибуток передбачених в робочому зошиті. 

 

 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,14,23 

Знати механізм справляння податку на 

прибуток. Навчитися  розрахувати 

податкове зобов’язання з податку на 

прибуток і правильно відобразити в 

обліку операції, пов’язані з нарахуванням 

і сплатою податку на прибуток. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 бали. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 7 б. 

 

Тиж. 5. 

 

2 акад. год. 

Тема 3. Облікове забезпечення і звітність за 

податком на прибуток підприємств: 

- рішення завдань щодо обліку і звітності податку 

на прибуток передбачених в робочому зошиті. 

 

 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,14,23 

Ознайомитися з порядком заповнення 

декларації з податку на прибуток  

підприємства та додатків до неї.  

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 5 б. 

 

Тиж. 5. 

 

2 акад. год. 

Тема 5. Облікове забезпечення і звітність з податку 

на доходи фізичних осіб, військового збору 

- Об’єкт та база оподаткування ПДФО, ВЗ. 

Доходи, які не включаються до розрахунку 

загального місячного (річного) оподатковуваного 

доходу.  

- Податкова знижка щодо ПДФО, порядок її 

розрахунку.  

- Ставки податку та їх розрахунок. Порядок 

нарахування, утримання та сплати (перерахування) 

ПДФО до бюджету. 

-  Перерахунок ПДФО та податкові соціальні 

пільги.  

- Облік і звітність з ПДФО та ВЗ. 

- Порядок заповнення Податкового розрахунку (Ф. 

№  1ДФ). 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,3,4,6,9,14,

22 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  

Тиж. 6. 

 

2 акад. год. 

Тема 4. Облікове забезпечення і звітність за 

загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

-  рішення завдань щодо обліку і звітності ЄСВ 

передбачених в робочому зошиті. 

 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,9,14, 

23, 29 

Знати механізм справляння ЄСВ, 

визначення бази нарахування ЄСВ, 

відображення в обліку розрахунки з ЄСВ. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 бали. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 7 б. 

 



Тиж. 7. 

 

2 акад. год. 

Тема 4: Облікове забезпечення і звітність за 

загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням: 

-  рішення завдань щодо обліку і звітності ЄСВ 

передбачених в робочому зошиті. 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,9,14, 

23, 29 

Ознайомитися з порядком заповнення 

Звіту про суми нарахованої заробітної 

плати (доходу, грошового забезпечення, 

допомоги, компенсації) застрахованих 

осіб та суми нарахованого єдиного внеску 

на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування до органів доходів 

і зборів 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 5 б. 

 

Тиж. 7. 

 

2 акад. год. 

Тема 6. Облікове забезпечення і звітність за іншими 

загальнодержавними податками і зборами 

- Платники екологічного податку та податкові 

агенти. Об'єкт, база оподаткування та ставки 

податку. Порядок його обчислення. Порядок 

подання податкової звітності, сплати податку та 

його облік. Рентна плата. 

Лекція 

F2F 
Презентація 1,3,4,6,9,14,  

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  

Тиж. 8. 

 

2 акад. год. 

Тема 5: Облікове забезпечення і звітність з податку 

на доходи фізичних осіб, військового збору: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- кейс-метод.  

 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,9,14,

22 

Завдання кейс-методу: 

Заповнити декларацію про одержані 

доходи за рік на бланку встановленої 

форми. На підставі даних декларації 

провести остаточний розрахунок податку 

на доходи фізичних осіб. 

Вказати порядок та терміни повернення 

громадянину сплаченого податку з 

бюджету. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 бали. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 7 б. 

 

Тиж. 9. 

 

2 акад. год. 

Тема 5. Облікове забезпечення і звітність з податку 

на доходи фізичних осіб, військового збору: 

 - розгляд задач по темі. 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,9,14,

22 

Утримання ПДФО на основі нарахованої 

заробітної плати, визначення податкової 

соціальної пільги окремим працівникам, 

складання форми 1-ДФ.  

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 5 б. 

 



Тиж. 9. 

 

2 акад. год. 

Тема 7.  Облікове забезпечення і звітність за 

місцевими податками і зборами: 

- Сутність і склад місцевих податків і зборів. 

- Платники, порядок обчислення, звітності і 

сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

- Платники, порядок обчислення, звітності і 

сплати транспортного податку.  

- Платники, порядок обчислення, звітності з 

плати за землю. 

-  Платники, порядок обчислення, звітності і 

сплати збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

- Платники, порядок обчислення, звітності і 

сплати туристичного збору. 

-  Облік розрахунків за місцевими податками і 

зборами. 

Лекція 

F2F 
Презентація 

1,3,4,6,9,14,

24 

Передивитись 

презентацію, 

2 год 

  

Тиж. 10. 

 

2 акад. год. 

Тема 6. Облікове забезпечення і звітність за іншими 

загальнодержавними податками і зборами: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- кейс-метод.  

 

 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,9,14,

22 

Завдання кейс-методу: 

Вказати податкове законодавство щодо 

нарахування рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

Нарахувати рентну плату за спеціальне 

використання лісових ресурсів на підставі 

даних лісокористувача. 

Скласти Розрахунок рентної плати за 

спеціальневикористання лісових ресурсів. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 бали. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 7 б. 

 

Тиж. 11. 

 

2 акад. год. 

Тема 7. Облікове забезпечення і звітність за 

місцевими податками і зборами: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд задач по темі.  

 

 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,9,14,

24 

Провести розрахунки плати за землю на 

рік за даними станом на 1 травня 

поточного року фізичній особі. 

Вказати терміни сплати плати за землю. 

Надати податкову пільгу платнику та 

провести перерахунок 

нарахованої суми плати за землю за 

термінами сплати. Виписати податкове 

повідомлення. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 бали. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

балів 

Всього 

– 7 б. 

 



Тиж. 12. 

 

2 акад. год. 

Тема 8. Облік і звітність в оподаткуванні суб’єктів 

підприємницької діяльності, що обрали 

спеціальний податковий режим: 

- вирішення тестових завдань по темі; 

- розгляд задач по темі. 

 

Практичне 

заняття 

F2F 

Опорний 

конспект 

лекцій, 

робочий зошит 

1,3,4,6,9,14,

24 

Знати механізм справляння єдиного 

податку. Визначити базу нарахування та 

розраховувати суму єдиного податку, 

відобразити в обліку розрахунки з 

єдиного податку. Заповнити декларацію. 

Виріше

ння 

тестів – 

2 б. 

Викон. 

практ. 

роб. – 5 

б. 

Всього 

– 7 б. 

 

  

 

10. Система оцінювання та вимоги 

10.1. Денна форма навчання 

Максимальна сума балів поточного контролю – 70, які розподіляються наступним чином: 

 

Види робіт, критерії оцінювання знань студентів Рейтинговий бал 

1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях 5 балів 

Практична робота  виконана у зазначений  термін  (за розкладом), у повному обсязі, без помилок, студент демонструє 

вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити 

аналітичні висновки з проблем дисципліни 5 

Робота виконана у повному обсязі, без помилок 4 

Робота виконана  у повному обсязі, але містить незначні помилки 3 

Робота  виконана  у неповному обсязі,  але  правильно  або  у повному 

обсязі, при наявності значних помилок 2 

Робота не виконана або виконана не правильно  0-1 

2. Бали поточної успішності за рішення тестових завдань 2 бали 

3. Самостійна робота студентів (СРС) 2 бали  

Самостійна  робота  виконана у зазначений  термін  (за розкладом), у повному обсязі, без помилок, студент демонструє 

вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити 

аналітичні висновки з проблем дисципліни 2 

Робота не виконана або виконана не правильно 0-1 

4. Індивідуальна робота студента (ІНДЗ) 5 балів 

Робота глибоко розкриває суть проблеми, відображає результати 

досліджень і власну позицію автора   5 

Робота не виконана  0 

5.  Підсумковий контроль (усний або письмовий  - за вибором студента) 30 



2 теоретичних питання 2*5 балів =10 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 5 

Відносно відповіді на найвищий бал присутні певні неточності у розкритті питання 4 

При розкритті змісту питання в цілому правильно, але за зазначеними вимогами зроблені значні помилки  2-3 

Характер  відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не 

знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді 1-0 

5 тестових завдань  (2 бали за кожну вірну відповідь) 10 

Задача 10 

 

10.2.  Заочна форма навчання 

Види робіт, критерії оцінювання знань студентів Рейтинговий бал 

1. Бали поточної успішності за участь у практичних заняттях 5 балів 

Практична робота  виконана у зазначений  термін  (за розкладом), у повному обсязі, без помилок, студент демонструє 

вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити 

аналітичні висновки з проблем дисципліни 5 

Робота виконана у повному обсязі, без помилок 4 

Робота виконана  у повному обсязі, але містить незначні помилки 3 

Робота  виконана  у неповному обсязі,  але  правильно  або  у повному 

обсязі, при наявності значних помилок 2 

Робота не виконана або виконана не правильно  0-1 

2. Бали поточної успішності за рішення тестових завдань 2 бали 

3. Самостійна робота студентів (контрольна робота) 30 балів  

Самостійна  робота  виконана у зазначений  термін  (за розкладом), у повному обсязі, без помилок, студент демонструє 

вміння на підставі аналізу літератури, а також узагальнення практики і сучасних наукових досліджень, робити 

аналітичні висновки з проблем дисципліни (може містити незначні помилки) 25-30 

Робота виконана у неповному обсязі містить різного типу неточності і помилки  0-24 

4.  Підсумковий контроль (усний або письмовий  - за вибором студента) 30 

2 теоретичних питання 2*5 балів =10 

Розгорнутий, вичерпний виклад змісту даної у питанні проблеми 5 

Відносно відповіді на найвищий бал присутні певні неточності у розкритті питання 4 

При розкритті змісту питання в цілому правильно, але за зазначеними вимогами зроблені значні помилки  2-3 

Характер  відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, неправильно зрозуміла зміст питання чи не 

знає правильної відповіді ї тому не відповіла на нього по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді 1-0 

5 тестових завдань  (2 бали за кожну вірну відповідь) 10 

Задача 10 



 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 
Оцінка ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно    

 

зараховано 
82-89 В 

добре  
74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

не зараховано з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

не зараховано з обов’язковим 

повторним вивченням дисципліни 

 

11. Рекомендована література 

 

1. Верига Ю., Плаксієнко В., Кулик В., Карпенко Є. Облік, оподаткування та аудит. Навчальний посібник.   Центр навчальної 

літератури, 2019. – 509 с. 

2. Деякі питання електронного адміністрування податку на додану вартість: Постанова Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. 

№569. База даних Законодавство України / ВР України URL:  http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-2014-%D0%BF/. 

3. Кашуба В.Д. Економічний зміст податкового обліку у системі бухгалтерського обліку. Вісник ЖДТУ. 2010. Вип. 3(53). С. 113-115. 20. 

Державна служба статистики України / Офіційний Інтернет-ресурс. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.  

4. Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, К. В. Безверхий. – К.: КНЕУ, 2015. – 196 с.  

5. Лист Міністерства фінансів України «Особливості складання фінзвітності малих підприємств за 2017 рік» від 12черв. 2017 р. № 35210-07-

10/15486 // Баланс. 2018. № 7 8. С. 6. 

6. Максімова В. Ф., Артюх О. В. М. Облік у системі оподаткування: Навч. посібник – Одеса: ОНЕУ,ротапринт, 2013. – 267 с. 

7. Митний кодекс України від 22.05.2019. №4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджено наказом 

Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

9. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування/ За заг. ред. . М.І. Бондаря і Н.М.Лисенко. – К., 2012. – 581 с. 

10. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України. URL: http://sfs.gоv.ua/prо-sfs-ukraini/zavdannya--funktsii//. 

11. Паєнтко Т.В. Підвищення ефективності адміністрування податку на прибуток / Т.В. Паєнтко КНЕУ // Науковий вісник Національної 

академії ДПС України. – 2015. – № 4. – С. 80-89. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/569-2014-%D0%BF
http://sfs.gоv.ua/prо-sfs-ukraini/zavdannya--funktsii/


12. Пархоменко В. М., Малюга Н. М. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. Київ: 2019. 120 c.  

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України 30.11.1999 р. №291. База даних законодавство України / ВР України. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. 

14. Податковий кодекс України від 02 грудня 2010 року № 2755 – VІ. База даних Законодавство України / ВР України URL: 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

15. Податковий облік: навч. посіб. для студ. екон. спец. / Я. П. Квач, О. В. Орлова, Л. К. Сергієнко, Д. О. Редькін ; Укр. держ. ун-т фінансів та 

міжнар. торгівлі, Одес. ін-т фінансів. - О. : Фенікс, 2010. - 239 с.  

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. 

№20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00. 

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. №290. 

URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99. 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджено наказом Міністерства фінансів України від 31.12.99 р. №318. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00. 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затверджено наказом Міністерства 

фінансів України від 28.05.1999р. №137. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0392-99. 

20. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 р. №996-ХІV. База даних законодавство України / 

ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 
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