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ОПИС ДИСЦИПЛІНИ 
(до 1000 друкованих знаків) 

Курс «Облікові концепції в системі оподаткування» містить основні відомості про облікові 

концепції у системі оподаткування та практичні проблеми у сфері обліку та оподаткування, зокрема, 

щодо напрямів гармонізації облікових стандартів і податкового законодавства. 

Метою дисципліни є оволодіння здобувачами ОС «доктор філософії» таких загальних 

компетентностей, як здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу; пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел;  праця в міжнародному контексті; проведення діяльності на 

основі етичних міркувань (мотивів), формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного кругозору. 

В ході вивчення дисципліни здобувачі набувають таких фахових компетентностей, як вміння 

виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, які створюють нові знання в 

обліку та оподаткуванні та дотичних до них міждисциплінарних напрямах з управління та 

адміністрування та суміжних галузей; працювати з різними джерелами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати отриману інформацію з основних національних, європейських та 

міжнародних нормативно-правових актів з питань регулювання обліку та оподаткування; виявляти, 

ставити та вирішувати проблеми дослідницького характеру в сфері обліку та оподаткування, 

оцінювати та забезпечувати якість виконуваних досліджень; вирішувати комплексні завдання 

функціонування системи обліку та оподаткування для критичного оцінювання результатів 

досліджень з урахуванням соціальних, етичних, правових та економічних проблем; здійснювати 

апробацію результатів наукових досліджень, висновків і практичних рекомендацій з обліку і 

оподаткування та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній сферах; ідентифікувати вплив 

інтеграційних процесів на тактику реалізації аграрної політики, визначати перспективні напрямки 

розвитку аграрного бізнесу, оцінювати існуючі умови, проблеми та переваги, визначати їх вплив на 

практику обліку та оподаткування.  

СТРУКТУРА КУРСУ 

Тема 

Години 
(лекції/практ

ичні/ 

самостійна 

робота) 

Результати навчання Завдання 

Оцінюв

ання, 

бали 

Розділ 1 Облік і звітність в системі оподаткування: проблеми теорії та практики  

згідно з 

журнал

ом 

оцінюва

Тема 1 Генезис та 

розвиток  облікових 

концепцій в системі 

оподаткування  

 

 

2/2/11 

Знати: теоретико-методологічні 

концепції обліку в системі 

оподаткування, зокрема, їх 

генезис та розвиток; 

Виконання 

та здача 

завдань 

практичних 



Тема 2. Міжнародний 

досвід застосування  

МСФЗ в  системі 

оподаткування 

 

2/2/11 

організаційно-методичні засади 

складання  податкової звітності 

та напрямки їх удосконалення; 

Вміти: формувати і 

використовувати облікові 

концепції в системі 

оподаткування для проведення 

дослідницької діяльності, 

враховувати особливості 

застосування міжнародного і 

вітчизняного законодавства у 

сфері бухгалтерського обліку та 

оподаткування. 

робіт в 

elearn  

ння в 

elearn 

Тема 3. Податкова 

звітність 

підприємства: 

недоліки та напрями 

підвищення 

інформаційних 

можливостей 

 

2/4/9 

Розділ 2 Стан, проблеми і напрями удосконалення обліку податкових 

розрахунків в Україні 

Тема 4. 
Оподаткування 

доданої вартості: 

обліковий аспект 

 

2/4/9 

Знати: методику формування і 

використання облікової 

інформації щодо розрахунків по 

податку на додану вартість, 

податку на прибуток, податку з 

доходів фізичних осіб, 

земельного податку; особливості 

використання спрощеної 

системи оподаткування. 

Вміти: проводити системні 

наукові дослідження теорії та 

методології обліку і 

оподаткування при вивченні 

об’єкта дослідження; 

ідентифікувати наукові та 

практичні проблеми, 

здійснювати апробацію 

результатів наукових 

досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій з 

обліку і оподаткування та 

сприяти їх впровадженню в 

науковій та практичній сферах; 

розуміти теоретичні та 

методичні аспекти обліку та 

оподаткування господарської 

діяльності суб’єктів аграрного 

бізнесу, застосовувати їх в 

практичній діяльності для 

підвищення ефективності 

управління діяльністю таких 

суб’єктів; формувати нові 

наукові дослідницькі результати 

за обраною темою 

Розв’язок 

ситуаційн 

их завдань, 

здача 

практичної 

роботи в 

elearn; 

самостійна 

робота 

 

 

 

Тема 5. Облік податку 

на прибуток суб’єктів 

господарювання 

міжнародний досвід та 

вітчизняна практика 

 

2/4/9 

Тема 6. Методичні 

основи моделювання 

бухгалтерського  

обліку податкових 

різниць 

 

2/4/9 

Тема 7. Моделі зв'язку 

інформації фінансової 

та податкової звітності 

з податку на прибуток 

 

2/2/11 

Тема 8. 
Оподаткування 

доходів фізичних осіб: 

міжнародний та 

вітчизняний досвід 

 

2/4/9 

Тема 9. Застосування 

спрощеної системи 

оподаткування: 

міжнародний та 

вітчизняний досвід 

 

2/2/11 

Тема 10. 

Оподаткування 

операцій з земельними 

ресурсами: облікова 

політика та шляхи її 

удосконалення 

2/2/11 

Всього за семестр 70 

Екзамен    30  

Всього за курс 100 



ПОЛІТИКА ОЦІНЮВАННЯ 

Політика щодо 

дедлайнів та 

перескладання: 

Роботи, які здаються із порушенням термінів без поважних причин, 

оцінюються на нижчу оцінку. Перескладання модулів відбувається із дозволу 

лектора за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний або сімейні 

обставини).  

Політика щодо 

академічної 

доброчесності: 

Списування під час контрольних робіт та екзаменів заборонені (в т.ч. із 

використанням мобільних девайсів). Курсові роботи, реферати повинні мати 

коректні текстові посилання на використану літературу. 

Політика щодо 

відвідування: 

Відвідування занять є обов’язковим. За об’єктивних причин (наприклад, 

хвороба, міжнародне стажування) навчання може відбуватись індивідуально 

(в он-лайн формі за погодженням із деканом факультету). 

 

ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ СТУДЕНТІВ 

Рейтинг здобувача 

вищої освіти, бали 

Оцінка національна за результати складання екзаменів заліків 

екзаменів заліків 

90-100 відмінно зараховано 

74-89 добре 

60-73 задовільно 

0-59 незадовільно не зараховано 

 


