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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Самостійна робота студентів є складовою навчального процесу, важливим 

чинником, що формуе вміння навчатися, сприяє активіза- ції засвоєння 

студентом знань. Самостійна робота у позааудиторний час потрібна для 

поглибленого оволодіния навчальним матеріалом. 

Навчальний курс “Актуальні проблеми обліку і аудиту” є дисципліною, 

яка обирається ВУЗом для вивчення студентами ОКР “Магістр” спеціальності 

071 “Облік і оподаткування”. 

Зі зміною умов господарювання в нашій країні виникла потреба у 

формуванні такої системи оподаткування, яка б забезпечувала ефективне 

надходження ресурсів бюджетів України різних рівнів. Відповідно до цього 

було розроблено та затверджено законодавчі документи, які визначають види 

платників податків до бюджету, об’єкти та бази оподаткування, порядок 

розрахунку та сплати відповідних податків. Однак запроваджена таким чином 

податкова система значно відрізняється від порядку обліку об’єктів 

бухгалтерського обліку, передбаченого Положеннями (стандартами) 

бухгалтерського обліку України (розроблені Міністерством фінансів України). 

У зв’язку з існуючими відмінностями двох підходів до ведення обліку, 

зокрема визнання та відображення в обліку активів, зобов’язань, складових 

капіталу, доходів і витрат підприємства, сучасні спеціалісти за спеціальністю 

“Облік і оподаткування” повинні володіти методикою ведення 

бухгалтерського обліку відповідно до чинного податкового законодавства 

України та згідно з П(С)БО, а також вміти оцінювати та узгоджувати 

результати ведення обліку за двома напрямами. 

Основним призначенням курсу “ Актуальні проблеми обліку і аудиту ” є 

формування у молодих фахівців, які мають належний рівень знань з ведення 

бухгалтерського обліку, вміння правильно трактувати чинне податкове 

законодавство з метою дотримання його вимог щодо здійснення розрахунків 

за відповідними податками та платежами; застосовувати бухгалтерську логіку 
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та професійну думку при вирішенні спірних ситуацій на основі знань з 

бухгалтерського обліку, економічної теорії, макроекономіки та права. 

Важливим є досягнення розуміння студентами єдності бухгалтерського обліку 

підприємства та єдиної документальної бази його формування і ведення. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є проблемні питання 

облікового відображення господарських операцій в системі податкових 

розрахунків. 

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань у сфері облікового 

відображення господарських операцій в аспектах податкових розрахунків. 

Завдання вивчення дисципліни: надання теоретичних та практичних  

навичок щодо організації податкового обліку на підприємствах України; 

засвоєння особливостей обліку операцій з метою нарахування та сплати 

податків, зборів (інших обов'язкових платежів) та складання податкової 

звітності. 

У результаті вивчення цієї дисципліни студент повинен: 

 - знати: законодавчі документи та підзаконні акти, які  регламентують 

порядок здійснення розрахунків за податками та платежами; діючі системи 

оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; порядок реєстрації 

підприємств платниками податків і види податків, які повинні сплачувати 

підприємства залежно від виду діяльності та обраної системи оподаткування; 

 - вміти: вибрати найбільш оптимальну, виходячи з виду діяльності та 

умов господарювання, систему оподаткування; підготувати документи для 

реєстрації підприємства платником відповідного податку; організувати 

своєчасне вивчення чинних нормативних актів і засвоєння їх змін; 

організовувати ведення обліку за необхідними розрізами для забезпечення 

точності, повноти та своєчасності розрахунків з бюджетом за податками, 

зборами та платежами; здійснювати правильний вибір контрагентів для 

оптимізації системи оподаткування; забезпечити внутрішній контроль за 

правильністю розрахунку та сплати відповідного податку та збору; правильне 
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ведення обліку для найбільш ефективного складання звітності. 

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

дисципліни «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ» 

  № 
п/п 

 
Назва теми 

Змістовний модуль 1. Сутність податкового обліку; порядок 
формування звітності з ПДВ та податку на прибуток: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
1 Сутність податкового обліку 
2 Порядок формування податкової звітності: загальні засади 
3 Порядок складання звітності з податку на додану вартість 
4 Порядок формування звітності з податку на прибуток 

підприємства 
Змістовний модуль 2. Порядок формування звітності з ПДФО та 
окремими державними і місцевими податками; особливості систем 
оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні: 
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ 
5 Порядок звітування за операціями з податку з доходів 

фізичних осіб 
6 Облік розрахунків за окремими державними та місцевими 

податками (зборами, платежами) 
7 Системи оподаткування фізичних та юридичних осіб 

України 
120 годин 
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ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

«Актуальні проблеми обліку і аудиту» 

Змістовний модулів 1. Сутність податкового обліку; порядок 

формування звітності з ПДВ та податку на прибуток: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ 

ТЕМА 1. Сутність податкового обліку 

Сутність і призначення податкового обліку, його роль в діяльності 

підприємства. Система організації ведення податкового обліку в різних країнах 

світу. 

ТЕМА 2. Порядок формування податкової звітності: загальні засади 

Сутність і призначення податкової звітності. Порядок виправлення 

помилок. Види та розмір штрафних санкцій. 

ТЕМА 3. Порядок складання звітності з податку на додану вартість 

Критерії визнання платників податку на додану вартість. Порядок та умови 

реєстрації підприємств платниками податку на додану вартість. Ставки 

оподаткування та база оподаткування ПДВ. Методи обліку розрахунків з ПДВ. 

Підстави для відображення податкового зобов’язання та кредиту з ПДВ. 

Порядок розрахунків з ПДВ при різних видах операцій і відносинах з різними 

категоріями платників податку, порядок формування звітності за операціями з 

ПДВ. 

ТЕМА 4. Порядок формування звітності з податку на прибуток 

підприємства 

Законодавче регулювання розрахунків підприємства з податку на  

прибуток підприємства. Порядок визначення прибутку до оподаткування. 

Сутність, види та склад доходів і витрат підприємства. 

Особливості визнання, оцінки та обліку основних засобів (у тому числі 

амортизації), запасів, деяких видів операцій відповідно до вимог Податкового 

кодексу України. Порядок складання Податкової декларації з податку на 

прибуток. 
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Змістовний модулів 2. Порядок формування звітності з ПДФО та 

окремими державними і місцевими податками; особливості систем 

оподаткування фізичних та юридичних осіб в Україні: АКТУАЛЬНІ 

ПРОБЛЕМИ  

ТЕМА 5. Порядок звітування за операціями з податку з доходів 

фізичних осіб 

Сутність і склад доходів фізичних осіб для оподаткування. Порядок 

формування бази оподаткування та ставки ПДФО. Сутність та види податкових 

пільг і знижок за ПДФО. 

Особливості  звітування  за  доходами  фізичних  осіб  та  фізичних осіб-

суб’єктів підприємницької діяльності. 

ТЕМА 6. Облік розрахунків за окремими державними та місцевими 

податками (зборами, платежами) 

Особливості нормативного регулювання порядку стягнення окремих 

державних та місцевих податків, зборів і платежів. Види окремих державних та 

місцевих податків, зборів і платежів. 

Облік розрахунків зі сплати окремих державних податків, зборів  і 

платежів. Особливості визначення платників, об’єктів і бази оподаткування, 

взаємозв’язок з даними бухгалтерського обліку. 

Облік розрахунків зі сплати окремих місцевих податків, зборів і платежів. 

Особливості визначення платників, об’єктів і бази оподаткування, 

взаємозв’язок з даними бухгалтерського обліку. 

ТЕМА 7. Системи оподаткування фізичних та юридичних осіб 

України 

Шляхи оптимізації оподаткування шляхом вибору найбільш доцільної 

системи оподаткування. Системи оподаткування фізичних осіб (загальна та 

спрощена) і види податків, зборів і платежів, які необхідно сплачувати при 

кожній з обраних систем. 

Системи оподаткування юридичних осіб (загальна та спрощена) і види 
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податків, зборів і платежів, які необхідно сплачувати при кожній з обраних 

систем. 

 

ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ І АУДИТУ» 

 

Самостійна робота студентів полягає в опрацюванні теоретичного 

матеріалу по кожній темі дисципліни, використовуючи конспект лекцій та 

відповідні розділи літератури основної та додаткової. Практичне закріплення 

теоретичного матеріалу здійснюється шляхом розв’язання конкретних завдань 

на практичних заняттях та самостійно вдома. 

Контроль за результативністю самостійної роботи  здійснюється шляхом 

опитування відповідного теоретичного матеріалу на лекціях , на практичних 

заняттях  та шляхом проведення самостійних аудиторних контрольних робіт. 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО ЛЕКЦІЙ ТА 

ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

1. Види державних та місцевих податків, зборів і платежів.  

2. Законодавче регулювання розрахунків підприємства з податку на 

прибуток підприємства. 

3. Особливості звітування за доходами фізичних осіб та фізичних осіб-

суб’єктів підприємницької діяльності. 

4. Особливості нормативного регулювання порядку стягнення державних 

та місцевих податків, зборів і платежів.  

5. Підстави для відображення податкового зобов’язання та кредиту з 

податку на додану вартість. 

6. Порядок виправлення помилок. Види та розмір штрафних санкцій.  

7. Порядок складання Податкової декларації з податку на прибуток. 

8. Порядок та умови реєстрації підприємств платниками податку на 
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додану вартість.  

9. Порядок формування бази оподаткування та ставки ПДФО.   

10. Система організації ведення податкового обліку в різних країнах  світу.  

11. Системи оподаткування фізичних і юридичних осіб (загальна та 

спрощена). 

12. Ставки оподаткування та база оподаткування податком на додану 

вартість.  

13. Сутність і призначення податкового обліку, його роль в діяльності 

підприємства.  

14. Сутність і склад доходів фізичних осіб для оподаткування. 

15. Сутність та види податкових пільг і знижок за ПДФО.  

16. Шляхи оптимізації оподаткування шляхом вибору найбільш доцільної 

системи оподаткування. 
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