
Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Аудит на підприємствах суспільного інтересу». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 56, самостійна 126. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: дисципліна спрямована на оволодіння основними теоретичними знаннями та набуттям 

практичних навичок з організації і методики проведення аудиту, організації роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів в умовах діяльності підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. 

 

Завдання: полягає у формуванні системи базових теоретичних знань та практичних навичок 

організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів в умовах діяльності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

 

Результати навчання: Формування знань про особливості діяльності підприємств, що 

становлять суспільний інтерес. Уміння визначати переможців конкурсу аудиторських фірм на 

проведення аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес. Розуміння порядку 

організації формування інформації за стадіями облікового процесу, управління якістю обліку і 

контролю з урахуванням професійного судження. Демонстрування знання податкового 

законодавства, вміння обґрунтовувати вибір оптимальної системи оподаткування діяльності 

суб’єкта господарювання, здійснювати податкові розрахунки та формувати податкову звітність. 

Володіння знаннями з міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг з дотриманням вимог професійної етики в професійній 

діяльності. Здійснювати оцінку результатів аудиту та використовувати їх в процесі прийняття 

управлінських рішень. 

 

Програма 

Тема 1. Характеристика підприємств, що становлять суспільний інтерес.  

Тема 2. Суб’єкти аудиту підприємств, що становлять суспільний інтерес.  

Тема 3. Програма аудиту.  

Тема 4. Аудит господарської діяльності та звітності.  

Тема 5. Оформлення результатів аудиту.  

Тема 6. Таксономія фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес. 

Тема 7. Оцінка результатів аудиту та виконання їх власниками в процесі управління 

господарської діяльності. 

Тема 8. Оприлюднення звітності та результатів обов’язкового аудиту. 

Тема 9. Використання результатів аудиту зовнішніми користувачами для прийняття 

управлінських рішень. 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/conv#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/conv#n18
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/conv#n24
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/conv#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12/conv#n31


Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Аудит». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 56, самостійна 126. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: дисципліна спрямована на формування у студентів теоретичних знань та вироблення 

практичних навичок щодо організації виконання завдань з аудиту, огляду фінансової інформації 

та виконання інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг. 

 

Завдання: вивчення теоретичних основ функціонування аудиту як незалежного фінансового 

контролю в Україні; нормативно-правових актів, що регулюють аудиторську та банківську 

діяльність, набуття практичних навичок з організації, планування та виконання аудиторських 

процедур. 

 
Результати навчання: розуміти сутність аудиту і його місце в системі контролю, демонструвати знання 

основних етапів становлення і розвитку аудиту як науки та практичної діяльності; демонструвати 

розуміння системи нормативно-законодавчого регулювання аудиторської діяльності в Україні, базових 

вимог щодо організації і методики здійснення аудиту; знати сутність фундаментальних принципів 

професійної етики аудиторів, розуміти обставини, які можуть загрожувати їх дотриманню, вміти 

застосовувати застережні заходи, які дозволять усунути або зменшити загрози до прийнятного рівня; 

знати особливості, умови та вміти організувати виконання завдань з аудиту, огляду, інших завдань з 

надання впевненості та супутніх послуг; здатність оцінювати аудиторський ризик на рівні 

фінансових звітів в цілому, її показників і категорій операцій, визначати рівень суттєвості 

помилок з врахуванням аудиторського ризику; здатність оцінювати систему внутрішнього 

контролю та внутрішнього аудиту підприємства для обґрунтування рішення про її надійність, 

виміру ризику контролю, підготовки основи для планування аудиту, а також розробки 

конструктивних пропозицій з її удосконалення; демонструвати розуміння особливостей 

планування аудиту фінансової звітності підприємств, установ та організацій різних форм 

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

розробляти стратегію і тактику аудиторської перевірки; вміти застосувати аудиторські 

процедури щодо прийняття завдання від клієнта або продовження співпраці з ним, 

документально оформити взаємовідносини між суб’єктом аудиторської діяльності та клієнтом 

на підставі складання листа угоди та договору; використовувати ефективні аудиторські 

процедури з збору аудиторських доказів, узагальнювати їх результати, застосовувати 

спеціалізовані інформаційні системи і комп’ютерні технології для проведення аудиту; знати 

вимоги до оформлення, зберігання та використання робочих документів, вміти складати і 

узагальнювати у робочих документах інформацію отриману у процесі аудиту, виконані 

аудиторські процедури та висновки зроблені за ними; знати вимоги до формування 

аудиторського звіту та інших підсумкових документів аудитора, розуміти їх зміст і структуру, 

типи аудиторських думок та причини їх модифікації, вміти враховувати подальші події при 

формуванні аудиторського звіту. 

 



Програма 

Модуль 1. Аудиторська діяльність та її регламентація в Україні  

Тема 1. Аудит: його сутність, види та історія розвитку 

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її нормативно-правове забезпечення  

Тема 3. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів  

Тема 4. Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті  

Тема 5. Планування аудиту  

Тема 6. Аудиторські докази  

Тема 7. Робочі документи аудитора  

Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи аудитора 

Модуль 2. Організація аудиту об’єктів суб’єктами аудиторської діяльності  

Тема 1. Обов’язковий аудит суб’єктів господарювання 

Тема 2. Ініціативний аудит власників та виконавчих органів управління суб’єктів 

господарювання 

Тема 3. Парламентський аудит 

Тема 4. Державний фінансовий аудит  

Тема 5. Податковий аудит (контроль) 

Тема 6. Казначейський контроль 

Тема 7. Аудит у банківських установах 

Тема 8. Аудит в процесі економічної експертизи 

Тема 9. Внутрішній аудит 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Державний аудит». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 56, самостійна 126. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: вивчити теоретичні основи та отримати навички з теоретичних основ контрольно-

ревізійної діяльності, навчитися кваліфіковано застосовувати нові форми й методи контролю з 

метою виявлення, запобігання і усунення порушень та недоліків у розрахунках з бюджетом по 

податках, у використанні бюджетних та позабюджетних коштів місцевих і державного 

бюджетів, а також набуття навиків використання та застосування нормативно-правової бази, 

яка регулює контрольні функції контролюючих органів, що сприяє формуванню необхідних 

знань у майбутніх фахівців. 

 

Завдання: організувати порядок проведення державного аудиту; працювати з нормативно-

правовою базою, що регулює порядок проведення державного аудиту; оцінювати правомірність 

та ефективність проведення державного аудиту; використовувати облікову інформацію для 

проведення контрольних процедур; застосовувати в практичній діяльності основні принципи 

державного аудиту; використовувати в роботі органів контролю нові форми і методи 

державного аудиту; володіти методикою організації планування та проведення перевірок 

органами державного аудиту; надавати інформацію та приймати обґрунтовані управлінські 

рішення щодо організації та проведення державного аудиту. 

 

Результати навчання: знати - методологією оцінки контрольних процедур; особливості 

організації та проведення ревізії, інспектування, аудиту ефективності та перевірок; як 

контролювати та здійснювати фінансовий моніторинг: руху бюджетних потоків при виконанні 

бюджету; податкових ризиків, бюджетних ризиків, боргових ризиків; цільового використання 

бюджетних коштів за бюджетним програмами; усунення паралелізму та дублювання в роботі 

суб’єктів державного фінансового контролю держави; як оцінювати: ефективність 

внутрішнього державного контролю; форми та методи державного аудиту ефективності 

діяльності  підприємств, організацій та закладів; ефективність виконання бюджетних програм;  

пропозиції щодо шляхів (форм, засобів) більш раціонального та ефективного використання 

ресурсів держави; як формувати: ефективну бюджетно-податкову та боргову політику держави 

та органів місцевого самоврядування; державну політику регулювання діяльності  

контролюючих органів державного фінансового управління, а також державних підприємств, 

організацій, установ; як організовувати: діяльність структурних підрозділів спеціалізованих 

органів державного фінансового контролю, які відповідають за організацію, виконання, 

документування результатів і формування контрольних заходів; як координувати: діяльність 

учасників контрольно-ревізійного процесу. 

 



Програма 

Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади державного аудиту  

Тема 1. Історія виникнення та розвитку державного аудиту  

Тема 2. Сутність та організаційно-правові засади державного аудиту  

Тема 3. Класифікація державного аудиту  

Тема 4. Суб'єкти державного аудиту  

Тема 5. Організація державного аудиту Державною фінансовою інспекцією України  

Тема 6. Організація державного аудиту Рахунковою палатою України  

Модуль 2. Методичні основи державного аудиту  

Тема 7. Державний аудит виконання бюджетних програм (аудит ефективності)  

Тема 8. Державний аудит діяльності суб'єктів господарювання  

Тема 9. Державний аудит виконання місцевих бюджетів  

Тема 10. Державний аудит окремих господарських операцій  

Тема 11. Державний аудит ефективності діяльності  

Тема 12. Аудит доходів і видатків державного бюджету, державного адміністрування та 

міжбюджетних трансфертів  

Тема 13. Аудит державного і комунального майна 

 

Література 
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503 с. 3. Дікань Л. В. Державний аудит : конспект лекцій / Л. В. Дікань. – Х. : ХНЕУ, 2008. – 87 
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Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Організація аудиту на підприємстві». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 56, самостійна 126. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: дисципліна спрямована на оволодіння основними теоретичними знаннями та набуттям 

практичних навичок з організації і методики проведення аудиту, організації роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів. 

 

Завдання: полягає у формуванні системи базових теоретичних знань та практичних навичок 

організації і методики проведення аудиту, організації роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів. 

 

Результати навчання: розуміння порядку організації формування інформації за стадіями 

облікового процесу, управління якістю обліку і контролю з урахуванням професійного 

судження. Демонстрування знання податкового законодавства, вміння обґрунтовувати вибір 

оптимальної системи оподаткування діяльності суб’єкта господарювання, здійснювати 

податкові розрахунки та формувати податкову звітність. Володіння знаннями з міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг з 

дотриманням вимог професійної етики в професійній діяльності. 

 

 

Програма 

 

Тема 1. Предмет, метод і об’єкти організації та методики аудиту  

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської фірми і праці 

аудиторів  

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та її 

інформаційного забезпечення  

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного капіталу 

підприємства  

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій  

Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської заборгованості  

Тема 7. Аудит запасів і незавершеного будівництва  

Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати  

Тема 9. Аудит довгострокових і короткострокових зобов’язань  

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції  

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів  

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів  

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів аудиту 

фінансової звітності  



Тема 14. Особливості завдань з погляду фінансової звітності, спеціальних видів аудиту та 

аудиторських послуг  

Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності 

 

Література 

1. Аудит : навч. посіб. / Н.Ю. Мардус, О.О. Фальченко: за ред. Л.Л. Яковлева. – Х. : 

НТУ“ХПІ”, 2014. – 178 с. 2. Усач Б. Ф. Організація і методика аудиту : підручник / Б. Ф. Усач, 

З. О. Душко, М. М. Колос. – К. : Знання, 2006. – 295 с. 3. Бурлан С. А. Організація і методика 

аудиту : навч. посіб. / С. А. Бурлан, Н. О. Руденко. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 

2017. – 184 с 4. Огійчук М. Ф. Аудит : організація і методика : навчальний посібник для вузів / 

М. Ф. Огійчук, І. Т. Новіков, І. І. Рагуліна. – К. : Алерта, 2010. – 584 с. 5. Аудит: навчальний 

посібник / А. О. Баранова, Т. А. Наумова., А.І. Кашперська. – Х.: ХДУХТ, 2017. – 246 с. 6. 

Петрик О. А. Організація та методика аудиту підприємницької діяльності : навч. посібник / О. 

А. Петрик, В. Я. Савченко, Д. Є. Свідерський ; за заг. ред. О. А. Петрик. – К. : КНЕУ, 2008. – 

472 с. 7. Аудит : навч. посіб. / [М.Ф. Огійчук, І.І. Рагуліна, І.Т. Новіков. 3-тє вид., перероб. і 

допов.] – К.: Алерта, 2016. – 752 с. 8. Аудит : підручник / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. 

Кудрицький та ін.]; за заг. ред. проф. О. А. Петрик. – Київ : КНЕУ, 2015. – 498 с. 9. Бондар В.П. 

Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація : монографія / [В.П. 

Бондар] Житомир: ЖДТУ, 2008. 456 с. 10. Бутинець Ф. Ф. Аудит. / Ф. Ф. Бутинець. – Житомир : 

Рута, 2002. – 672 с.  

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Стандарти аудиторської діяльності в Україні». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 210 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 56, самостійна 126. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Мороз Юлія Юзефівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: опанування методичних і організаційних основ проведення аудиторської перевірки, 

опанування необхідними теоретичними знаннями та практичними навичками організації її 

діяльності аудиторських фірм та методики проведення аудиторських перевірок і супутніх 

аудиту робіт; вивчення змісту міжнародних стандартів аудиту, кодексу етики, принципів 

аудиту, загальної технології аудиту та методику його здійснення згідно МСА. 

 

Завдання: вивчення студентами методологічних та методичних питань аудиторського 

дослідження діяльності суб’єктів, принципів організації аудиторських перевірок, методів збору 

аудиторських доказів згідно МСА. Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів 

навички практичного використання аудиторських процедур за МСА. Також основними 

завданнями даного курсу є навчити студентів методично-правильно застосувати прийоми 

аналізу і аудиту та аудиторські процедури на практиці, вміти приймати найбільш доцільні 

рішення із загальних і спеціальних питань розвитку підприємства, визначати об’єкти перевірки; 

складати план і програму перевірки; кваліфіковано складати аудиторські звіти (висновки) 

відповідно до МСА. 

 

 

Результати навчання. В результаті вивчення дисципліни студенти повинні: Вільно 

орієнтуватися в теоретичних та практичних проблемах аудиту; складати лист-зобов’язання на 

проведення аудиту; розробити загальну стратегію виконання завдання та скласти план аудиту; 

здійснювати ефективні процедури аудиту та отримувати аудиторські докази; правильно 

оформляти документацію з аудиторської перевірки; виявляти порушення та відхилення в 

обліку, правильно оцінювати їх та характеризувати наслідки; узагальнювати отриману 

інформацію, аналізувати її, розробляти рекомендації та пропозиції щодо виправлення 

відхилень; складати аудиторські висновки за МСА. 

 

Програма 

 

Тема 1. Стандарти аудиторської діяльності в Україні 

Тема 2. Міжнародні стандарти контролю якості  

Тема 3. Загальні принципи та відповідальність в аудиті  

Тема 4. Оцінка ризиків та дії у відповідь на оцінені ризики 

Тема 5. Аудиторські докази 

Тема 6. Використання роботи інших фахівців в аудиті 

Тема 7. Аудиторські висновки та звітування 

Тема 8. Аудит в окремих сферах господарської діяльності 



Тема 9. Практичне застосування стандартів аудиту  

Тема 10. Стандарти завдань з огляду історичної фінансової звітності 

Тема 11. Міжнародні стандарти супутніх послуг  

Тема 12. Оцінка якості надання аудиторських послуг  

 

Література 

1. Міжнародні стандарти аудиту: https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-auditu 

2. Регламент (ЄС) № 537/2014 Європейського парламенту та Ради від 16 квітня 2014 року 

про конкретні вимоги стосовно обов’язкового аудиту суспільно значимих суб’єктів 

господарювання та який припиняє дію Рішення Комісії 2005/909/ЄС 

3. Директиви Європейського Парламенту та Ради 2006/43/ЄС від 17 травня 2006 року про 

обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить зміни до Директив 

Ради 78/660/ЄЕС та 83/349/ЄЕС, і припиняє дію Директиви Ради 84/253/ЄЕС 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

  

  

https://www.mof.gov.ua/storage/files/b724a11b41c5b12329b04003629640f9.docx
https://www.mof.gov.ua/storage/files/b724a11b41c5b12329b04003629640f9.docx
https://www.mof.gov.ua/storage/files/b724a11b41c5b12329b04003629640f9.docx
https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%84%D0%A1%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%2017.05.2006%20%E2%84%96%2043%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%84%D0%A1%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%2017.05.2006%20%E2%84%96%2043%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.doc
https://www.mof.gov.ua/storage/files/%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%20%D0%84%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%83%20%D1%82%D0%B0%20%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%20%D0%84%D0%A1%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%20%2017.05.2006%20%E2%84%96%2043%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D1%80%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C,%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%83%20%D1%84%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%83%20%D0%B7%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C.doc


Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Діловодство та документація». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 180 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 48, самостійна 116. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Вітер Світлана Анатоліївна, к.пед.н., ст. викл. 

 

Мета: формування у студентів системи теоретичних знань з основ організації та ведення 

діловодства на підприємстві, вироблення практичних навичок щодо порядок формування 

внутрішніх, вхідних та вихідних документів, аналізу та контролю за їх виконанням. 

 

Завдання: ознайомлення з основами законодавчого вітчизняного забезпечення у сфері 

діловодства; розкриття основних сутнісних характеристик різних видів документів та форм 

організації діловодства; ознайомлення з правилами розташування реквізитів в управлінських 

документах та правилами формування справ документів; оволодіння практичними навичками 

складання документів з дотриманням вимог законодавства та здійснення технічних операцій, 

пов’язаних із документообігом, контролем за виконанням документів; ознайомлення зі 

структурою, функціями діловодних підрозділів та посадових обов’язків їх працівників. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи документування та практика оформлення документів. 

Тема 1. Документальне забезпечення управління. 

Тема 2. Основні вимоги, що висуваються до оформлення документів. 

Тема 3. Оформлення організаційно-розпорядчої документації. 

Тема 4. Оформлення довідково-інформаційної документації. 

Тема 5. Документація з особового складу. 

Модуль 2. Основні аспекти організації діловодства. 

Тема 1. Організація роботи з документами. 

Тема 2. Організація документообігу на підприємстві. 

Тема 3. Основні вимоги до організації сучасного діловодства  

Тема 4. Електронний документообіг. 

Тема 5. Оперативне зберігання документів. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

  

 

 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Організація первинного обліку». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 180 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 48, самостійна 116. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Вітер Світлана Анатоліївна, к.пед.н., ст. викл. 

 

Мета: опанувати теоретичні знання і набути практичні навички з організації первинного 

обліку. 

 

Завдання: оволодіти нормативною базою, що регулює організацію та методологію 

бухгалтерського обліку; опанувати теоретичні основи організації первинного обліку; 

ознайомитися з основними напрямами організації первинного обліку на підприємстві. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Загальна характеристика первинного обліку. 

Тема 1. Організація первинного обліку в системі бухгалтерського обліку. 

Тема 2. Вимоги до оформлення первинних документів та їх обов’язкові реквізити. 

Тема 3. Формування системи первинного документообігу. 

Модуль 2. Особливості організації перинного обліку за об’єктами. 

Тема 1. Організація первинного обліку грошових коштів. 

Тема 2. Організація первинного обліку необоротних активів. 

Тема 3. Організація первинного обліку запасів. 

Тема 4. Організація первинного обліку розрахункових операцій. 

Тема 5. Організація первинного обліку оплати праці. 

Тема 6. Організація первинного обліку власного капіталу. 

Тема 7. Організація первинного обліку доходів та витрат діяльності підприємства.  

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

  



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Документообіг на підприємстві». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 180 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 48, самостійна 116. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Вітер Світлана Анатоліївна, к.пед.н., ст. викл. 

 

Мета: формування у студентів теоретичних і практичних знань з питань організації паперового 

та електронного документообігу 

 

Завдання: ознайомлення студентів з нормативно-методичною базою, що регламентує ведення 

документообігу на підприємстві, в установі чи організації, оволодіння основними методами 

створення, зберігання та роботи з документами; технологіями, пов'язаними з організацією 

електронного документообігу, порядком підготовки і передання справ для архівного зберігання. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи організації документообігу. 

Тема 1.Документаційне забезпечення управлінської діяльності. 

Тема 2. Класифікація документів та вимоги до їх оформлення. 

Тема 3. Організація документообігу на підприємстві. 

Тема 4.Організаційна структура документаційного забезпечення. 

Тема 5. Архів як складова системи документообігу. 

Модуль 2. Особливості організації електронного документообігу. 

Тема 1. Організація системи електронного документообігу. 

Тема 2. Сучасні системи електронного документообігу. 

Тема 3. Інформаційно-технологічні та організаційні аспекти впровадження електронного 

документообігу на підприємстві. 

Тема 4. Основи електронного урядування. 

Тема 5. Захист інформації в системі електронного документообігу. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

  



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Кадрове діловодство та архівна справа». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 180 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 48, самостійна 116. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Вітер Світлана Анатоліївна, к.пед.н., ст. викл. 

 

Мета: отримання необхідних знань з сучасного кадрового діловодства, пов’язаних із 

створенням та організацією роботи з документами відповідно до вимог чинних державних 

стандартів, ознайомлення студентів із сучасною класифікацією кадрових документів, 

особливостями організації кадрового діловодства, розвинення уміння та навичок написання й 

оформлення кадрових документів різних типів; документаційне забезпечення управління та 

архівної справи. 

 

Завдання: з’ясування основних вимог до укладання та оформлення документів у кадровій 

діяльності, ознайомлення студентів із сучасною класифікацією документів, особливостями 

організації загального і конфіденційного діловодства в системі кадрового діловодства, 

документообігу, архівації документів; розвиток умінь і навичок оформлення кадрових 

документів різних типів; ознайомлення з правилами зберігання кадрових документів, порядком 

підготовки і передання справ для архівного зберігання. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Документування діяльності кадрової служби. 

Тема 1.Місце документування в системі управління персоналом. 

Тема 2. Вимоги до оформлення кадрових документів. 

Тема 3. Особливості організації кадрового діловодства та документообігу 

Тема 4. Застосування комп’ютерних систем у кадровій документації. 

Тема 5. Систематизація і забезпечення зберігання кадрових документів. 

Модуль 2. Поділ та собливості складання кадрової документації за функціональними 

ознаками. 

Тема 1. Характеристика організаційно-розпорядчих документів з кадрових питань. 

Тема 2. Загальна характеристика особових кадрових документів. 

Тема 3. Документування факту встановлення та припинення трудових правовідносин. 

Тема 4. Документування кадрового руху персоналу. 

Тема 5. Довідково-інформаційні документи з кадрових питань. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

  



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Документознавство». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 180 годин, в т.ч. лекції 16, практичних 48, самостійна 116. 

Термін навчання: 2 семестр (весняний) на 1 курсі. 

Розробники: Вітер Світлана Анатоліївна, к.пед.н., ст. викл. 

 

Мета: формування в студентів знань концептуальних засад документознавства, вироблення 

навичок оптимізації діловодних процесів і складання типових документів управлінської 

діяльності. 

 

Завдання: вивчення історії, теорії, практики документознавства як науки; сутності документа, 

його різновидів, систем документації в їх історичному розвитку; теоретичних і практичних 

проблем створення документованої інформації, її розповсюдження та функціонування. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні основи документознавства. 

Тема 1. Вступ до документознавства. 

Тема 2. Документ як базове поняття документознавства. 

Тема 3. Вимоги до створення та оформлення документів. 

Тема 4. Уніфікація і стандартизація управлінської документації. 

Тема 5.Методи, способи і засоби документування інформації. 

Тема 6. Документно-комунікаційна діяльність. 

Модуль 2.Особливості окремих видів документів у діловодстві. 

Тема 1. Інформаційно-розпорядчі документи. 

Тема 2. Довідково-інформаційні документи. 

Тема 3. Документи щодо особового складу. 

Тема 4. Організація роботи з документами. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

  



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування  та  аудиту 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: «Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу»  

Освітній рівень: перший (бакалаврський ) рівень. 

Спеціальність: 07 – Управління та адміністрування, 071– Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в.ч. лекції 48, практичних 80, самостійна 172. 

Термін навчання: 4 семестр на 2 курсі. 

Розробники: Малюга Наталія Михайлівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: надання студентам знань про корпоративну соціальну відповідальність як концепцію 

бізнес-практики, що передбачає відповідальність організацій за вплив їхніх бізнес-рішень і 

діяльності на суспільство, навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, 

добровільну корекцію повсякденної практики ведення бізнесу, виробництва товарів та послуг 

на соціальні й екологічні наслідки, а також взаємодію з усіма зацікавленими сторонами. 

Завдання: з’ясування передумов та переваг застосування концепції корпоративної соціальної 

відповідальності бізнесу; вивчення сутнісно-змістовних характеристик соціальної 

відповідальності та її нормативно-правового та громадського регулювання; оволодіння 

методологічними прийомами відображення інформації про факти соціальної відповідальності в 

обліку та звітності; вміння аналізувати і використовувати інформацію соціальної звітності для 

прийняття управлінських та інвестиційних рішень.  

 

Програма 

Модуль 1. Теоретико-організаційні основи корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 1. Концепція корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 2. Виникнення та етапи розвитку корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 3. Філософія корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 4. Суб’єкти корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 5. Міжнародні документи щодо корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 6. Директиви ЄС про обов’язкове розкриття інформації про корпоративну соціальну 

відповідальність бізнесу 

Тема 7. Базові принципи корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 8. Функціональний опис корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 9. Моделі корпоративної соціальної відповідальності бізнесу 

Тема 10. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу в Україні 

Модуль 2. Обліково-аналітичне забезпечення та звітність про корпоративну соціальну 

відповідальність суб’єктів бізнесу 

Тема 1. Соціально-орієнтовані концепції бухгалтерського обліку 

Тема 2. Система нормативного регулювання обліку корпоративної соціальної відповідальності 

підприємства 

Тема 3. Відображення фактів корпоративної соціальної відповідальності підприємства в 

бухгалтерському обліку  

Тема 4. Звітність про корпоративну соціальну відповідальність 

Тема 5. Прийняття рішень на основі аналізу звітності про корпоративну соціальну 

відповідальність 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування  та  аудиту 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: «Економічна відповідальність бізнесу»  

Освітній рівень: перший (бакалаврський ) рівень. 

Спеціальність: 07 – Управління та адміністрування, 071– Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в.ч. лекції 48, практичних 80, самостійна 172. 

Термін навчання: 4 семестр на 2 курсі. 

Розробники: Малюга Наталія Михайлівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: надання студентам знань про економічну складову соціальної відповідальності як 

концепції бізнес-практики, що передбачає відповідальність організацій за вплив їхніх бізнес-

рішень і діяльності на суспільство, навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, 

добровільну корекцію повсякденної практики ведення бізнесу, виробництва товарів та послуг 

на соціальні й екологічні наслідки, а також взаємодію з усіма зацікавленими сторонами. 

Завдання: з’ясування передумов та переваг застосування концепції соціальної відповідальності 

бізнесу та її економічної складової; вивчення сутнісно-змістовних характеристик економічної 

відповідальності та її нормативно-правового та громадського регулювання; оволодіння 

методологічними прийомами відображення інформації про факти економічної відповідальності 

в обліку та звітності; вміння аналізувати і використовувати інформацію фінансової та 

нефінансової звітності для прийняття управлінських та інвестиційних рішень.  

Програма 

Модуль 1. Теоретико-організаційні основи економічної відповідальності бізнесу 

Тема 1. Концепція соціальної відповідальності бізнесу. Економічна відповідальність бізнесу як 

її складова  

Тема 2. Основні принципи економічної відповідальності бізнесу 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення економічної відповідальності бізнесу 

Тема 4. Суб’єкти економічної відповідальності бізнесу 

Тема 5. Забезпечення необхідною інформацією суб’єктів економічної відповідальності бізнесу 

Тема 6. Економічна безпека бізнесу 

Тема 7. Комерційна таємниця в контексті економічної відповідальності 

Тема 8. Функціональний опис економічної відповідальності бізнесу 

Тема 9. Економічна відповідальність бізнесу в Україні та світі 

Тема 10. Забезпечення доступу споживачів до інформації про економічну відповідальність 

бізнесу 

Модуль 2. Обліково-аналітичне забезпечення та звітність про економічну відповідальність 

суб’єктів бізнесу 

Тема 1. Економічно-орієнтовані концепції бухгалтерського обліку 

Тема 2. Система нормативного регулювання обліку економічної відповідальності суб’єкта 

господарювання 

Тема 3. Відображення фактів економічної відповідальності підприємства в бухгалтерському 

обліку  

Тема 4. Звітність про економічну відповідальність підприємства 

Тема 5. Прийняття рішень на основі аналізу звітності про економічну відповідальність суб’єкта 

господарювання 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування  та  аудиту 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: «Інформаційна відповідальність бізнесу»  

Освітній рівень: перший (бакалаврський ) рівень. 

Спеціальність: 07 – Управління та адміністрування, 071– Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в.ч. лекції 48, практичних 80, самостійна 172. 

Термін навчання: 4 семестр на 2 курсі. 

Розробники: Малюга Наталія Михайлівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: надання студентам знань про інформаційну складову соціальної відповідальності як 

концепції бізнес-практики, що передбачає відповідальність організацій за вплив їхніх бізнес-

рішень і діяльності на суспільство, навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, 

добровільну корекцію повсякденної практики ведення бізнесу, виробництва товарів та послуг 

на соціальні й екологічні наслідки, а також взаємодію з усіма зацікавленими сторонами. 

Завдання: з’ясування передумов та переваг застосування концепції соціальної відповідальності 

бізнесу та її інформаційної складової; вивчення сутнісно-змістовних характеристик 

інформаційної відповідальності та її нормативно-правового та громадського регулювання; 

оволодіння методологічними прийомами відображення інформації про факти інформаційної 

відповідальності в обліку та звітності; вміння аналізувати і використовувати інформацію 

фінансової та нефінансової звітності для прийняття управлінських та інвестиційних рішень.  

 

Програма 

Модуль 1. Теоретико-організаційні основи інформаційної відповідальності бізнесу 

Тема 1. Концепція соціальної відповідальності бізнесу. Інформаційна відповідальність бізнесу 

як її складова  

Тема 2. Основні принципи інформаційної відповідальності бізнесу 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення інформаційної відповідальності бізнесу 

Тема 4. Суб’єкти інформаційної відповідальності бізнесу 

Тема 5. Забезпечення необхідною інформацією суб’єктів інформаційної відповідальності 

бізнесу 

Тема 6. Інформаційна безпека бізнесу 

Тема 7. Комерційна таємниця в контексті інформаційної відповідальності 

Тема 8. Функціональний опис інформаційної відповідальності бізнесу 

Тема 9. Інформаційна відповідальність бізнесу в Україні та світі 

Тема 10. Забезпечення доступу споживачів до інформації про бізнес 

Модуль 2. Обліково-аналітичне забезпечення та звітність про інформаційну відповідальність 

суб’єктів бізнесу 

Тема 1. Інформаційно-орієнтовані концепції бухгалтерського обліку 

Тема 2. Система нормативного регулювання обліку інформаційної відповідальності 

підприємства 

Тема 3. Відображення фактів інформаційної відповідальності підприємства в бухгалтерському 

обліку  

Тема 4. Звітність про інформаційну відповідальність 

Тема 5. Прийняття рішень на основі аналізу звітності про інформаційну відповідальність 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування  та  аудиту 

 
ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
Назва дисципліни: «Податкова відповідальність бізнесу»  
Освітній рівень: перший (бакалаврський ) рівень. 
Спеціальність: 07 – Управління та адміністрування, 071– Облік і оподаткування. 
Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 
Загальна кількість годин: 300 годин, в.ч. лекції 48, практичних 80, самостійна 172. 
Термін навчання: 4 семестр на 2 курсі. 
Розробники: Малюга Наталія Михайлівна, д.е.н., проф. 
 
Мета: надання студентам знань про податкову складову соціальної відповідальності як 
концепції бізнес-практики, що передбачає відповідальність організацій за вплив їхніх бізнес-
рішень і діяльності на суспільство, навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, 
добровільну корекцію повсякденної практики ведення бізнесу, виробництва товарів та послуг 
на соціальні й екологічні наслідки, своєчасне й правильне нарахування та сплату податків, а 
також взаємодію з усіма зацікавленими сторонами. 
Завдання: з’ясування передумов та переваг застосування концепції соціальної відповідальності 
бізнесу та її податкової складової; вивчення сутнісно-змістовних характеристик податкової 
відповідальності та її нормативно-правового та громадського регулювання; оволодіння 
методологічними прийомами відображення інформації про факти податкової відповідальності в 
обліку та звітності; вміння аналізувати і використовувати інформацію фінансової та не 
фінансової, а також податкової звітності для прийняття рішень.  
 

Програма 
Модуль 1. Теоретико-організаційні основи податкової відповідальності бізнесу 
Тема 1. Концепція соціальної відповідальності бізнесу. Податкова відповідальність бізнесу як її 
складова  
Тема 2. Основні принципи податкової відповідальності бізнесу 
Тема 3. Нормативно-правове забезпечення податкової відповідальності бізнесу 
Тема 4. Суб’єкти податкової відповідальності бізнесу 
Тема 5. Забезпечення необхідною інформацією суб’єктів податкової відповідальності бізнесу 
Тема 6. Податкова безпека бізнесу  
Тема 7. Комерційна таємниця в контексті податкової відповідальності 
Тема 8. Функціональний опис податкової відповідальності бізнесу 
Тема 9. Податкова відповідальність бізнесу в Україні та світі 
Тема 10. Забезпечення доступу споживачів до інформації про податкову відповідальність 
бізнесу.  
Податковий контроль 
Формування податкової культури 
Модуль 2. Обліково-аналітичне забезпечення та звітність про податкову відповідальність 
суб’єктів бізнесу 
Тема 1. Податково-орієнтовані концепції бухгалтерського обліку 
Тема 2. Система нормативного регулювання обліку податкової відповідальності суб’єкта 
господарювання 
Тема 3. Відображення фактів податкової відповідальності підприємства в бухгалтерському 
обліку  
Тема 4. Звітність про податкову відповідальність підприємства 
Тема 5. Прийняття рішень на основі аналізу звітності про податкову відповідальність суб’єкта 
господарювання 
 
Гарант освітньої програми, 
д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування  та  аудиту 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: «Публічна відповідальність бізнесу»  

Освітній рівень: перший (бакалаврський ) рівень. 

Спеціальність: 07 – Управління та адміністрування, 071– Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в.ч. лекції 48, практичних 80, самостійна 172. 

Термін навчання: 4 семестр на 2 курсі. 

Розробники: Малюга Наталія Михайлівна, д.е.н., проф. 

 

Мета: надання студентам знань про публічну складову соціальної відповідальності як 

концепції бізнес-практики, що передбачає відповідальність організацій за вплив їхніх бізнес-

рішень і діяльності на суспільство, навколишнє середовище через прозору та етичну поведінку, 

добровільну корекцію повсякденної практики ведення бізнесу, виробництва товарів та послуг 

на соціальні й екологічні наслідки, а також взаємодію з усіма зацікавленими сторонами. 

Завдання: з’ясування передумов та переваг застосування концепції соціальної відповідальності 

бізнесу та її публічної складової; вивчення сутнісно-змістовних характеристик публічної 

відповідальності та її нормативно-правового та громадського регулювання; оволодіння 

методологічними прийомами відображення інформації про факти публічної відповідальності в 

обліку та звітності; вміння аналізувати і використовувати інформацію фінансової та 

нефінансової звітності для прийняття управлінських та інвестиційних рішень.  

 

Програма 

Модуль 1. Теоретико-організаційні основи публічної відповідальності бізнесу 

Тема 1. Концепція соціальної відповідальності бізнесу. Публічна відповідальність бізнесу як її 

складова  

Тема 2. Основні принципи публічної відповідальності бізнесу 

Тема 3. Нормативно-правове забезпечення публічної відповідальності бізнесу 

Тема 4. Суб’єкти публічної відповідальності бізнесу 

Тема 5. Забезпечення необхідною інформацією суб’єктів публічної відповідальності бізнесу 

Тема 6. Публічна (громадська) безпека бізнесу 

Тема 7. Комерційна таємниця в контексті публічної відповідальності 

Тема 8. Функціональний опис публічної відповідальності бізнесу 

Тема 9. Публічна відповідальність бізнесу в Україні та світі 

Тема 10. Забезпечення доступу споживачів до інформації про публічну відповідальність бізнесу 

Модуль 2. Обліково-аналітичне забезпечення та звітність про публічну відповідальність 

суб’єктів бізнесу 

Тема 1. Публічно-орієнтовані концепції бухгалтерського обліку 

Тема 2. Система нормативного регулювання обліку публічної відповідальності суб’єкта 

господарювання 

Тема 3. Відображення фактів публічної відповідальності підприємства в бухгалтерському 

обліку  

Тема 4. Звітність про публічну відповідальність підприємства 

Тема 5. Прийняття рішень на основі аналізу звітності про публічну відповідальність суб’єкта 

господарювання 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назва дисципліни: «Облік на підприємствах за класифікаційними видами». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 420 годин, в т.ч. лекції 60, практичні 90, самостійна 270. 

Термін навчання: 5 семестр (осінній) і 6 (весняний) на 3 курсі. 

Розробники: Суліменко Лариса Антонівна, к.е.н., проф. 

 

Мета: надання студентам системи теоретичних знань та практичних вмінь про особливості 

діяльності та ведення обліку на підприємствах за класифікаційними видами, засвоєння навичок 

та вмінь з визначення особливостей обліку в таких суб’єктів господарювання.  

 

Завдання: оволодіння теоретико-методологічними основами організації обліку на 

підприємствах за класифікаційними видами їх діяльності; набуття вмінь та навичок з 

використання методичних прийомів для відображення господарських операцій та процесів в 

бухгалтерському обліку та звітності. 

 

Програма 

 

Модуль 1. Класифікація суб’єктів господарювання за класифікаційними видами. Облік у 

галузях сільського господарства, лісового господарства та на  підприємствах харчової 

промисловості. 

         Тема 1. Класифікація суб’єктів господарювання за класифікаційними видами.  

         Тема 2.  Облік діяльності  підприємств галузі сільського господарства. 

         Тема 3. Облік у лісогосподарських підприємствах.  

         Тема 4. Облік в галузі харчової промисловості (виробництва хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів, облік виробництва молочних продуктів). 

Модуль 2. Облік діяльності  підприємств автотранспорту, торгівлі, громадського 

харчування. 

Тема 1. Облік на підприємствах автотранспорту. 

Тема 2. Облік на підприємствах торгівлі. 

          Тема 3. Облік в сфері громадського харчування. 

Модуль 3. Облік на підприємствах з добування корисних копалин, туристичної діяльності,  

готельного бізнесу. 

Тема 1. Облік на підприємствах з добування корисних копалин. 

Тема 2. Облік на підприємствах туристичної діяльності. 

Тема 3. Облік в готельному бізнесі. 

Модуль 4. Облік діяльності  будівельних підприємств, в сфері послуг, житлово-комунального 

господарства, діяльності  неприбуткових організацій. 

Тема 1. Облік на підприємствах будівництва. 

Тема 2. Облік на підприємствах сфери послуг. 

         Тема 3. Облік у житлово-комунальному господарстві. 

         Тема 4. Облік  діяльності неприбуткових організацій. 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни: «Облік на підприємствах за формами власності і господарювання». 
Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 
Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 
Освітня програма: «Облік і оподаткування». 
Загальна кількість годин: 420 годин, в т.ч. лекції 60, практичних 90, самостійна 270. 
Термін навчання: 5 семестр (осінній) і 6 (весняний) на 3 курсі. 

Розробники: Суліменко Лариса Антонівна, к.е.н., проф. 
 
Мета:  формування системи теоретичних знань та практичних вмінь з організації та ведення 
обліку на підприємствах за формами власності і господарювання, визначення особливостей 
діяльності та обліку в суб’єктів господарювання, що належать до різних форм власності та 
господарювання.  
 
Завдання: оволодіння теоретико-методологічними основами організації обліку на 
підприємствах за формами власності і господарювання; вміння використовувати методичні 
прийоми для відображення господарських операцій, явищ та процесів в бухгалтерському обліку 
та звітності таких підприємств. 
 

Програма 
 

Модуль 1. Роль обліку в управлінні підприємствами різних форм власності та 
господарювання. Облік на підприємствах сільського, лісового господарства та харчової 
промисловості. 
         Тема 1. Суб’єкти господарювання та їх класифікація за формами власності та 
господарювання.  
         Тема 2.  Особливості обліку діяльності суб’єктів господарювання галузі сільського 
господарства. 
         Тема 3. Облік діяльності суб’єктів господарювання в галузі лісового господарства. 
         Тема 4. Облік в суб’єктів господарювання в галузі харчової промисловості (виробництва 
хліба, хлібобулочних і борошняних виробів, облік виробництва молочних продуктів). 

Модуль 2. Облік в суб’єктів господарювання на підприємствах автотранспорту, 
будівельної галузі, торгівлі, сфери громадського харчування. 

Тема 1. Облік діяльності суб’єктів автотранспорту. 
Тема 2. Облік діяльності суб’єктів торгівлі. 

         Тема 3. Облік діяльності суб’єктів громадського харчування. 
Модуль 3. Особливості обліку діяльності  суб’єктів громадського харчування, туристичної 

діяльності, готельного бізнесу. 
Тема 1. Облік  діяльності суб’єктів громадського харчування. 
Тема 2. Облік діяльності суб’єктів туристичної діяльності. 
Тема 3. Облік в готельному бізнесі. 
Модуль 4. Облік діяльності суб’єктів сфери послуг, діяльності  громадських організацій,  

житлово-комунального господарства, суб’єктів малого підприємництва. 
Тема 1. Облік діяльності суб’єктів сфери послуг. 

         Тема 2. Облік у суб’єктів господарювання сфери житлово-комунального господарства. 
         Тема 3. Облік  діяльності неприбуткових організацій. 

Тема 4. Особливості обліку в суб’єктів малого підприємництва. 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни: «Особливості обліку на підприємствах національної економіки». 
Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 
Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 
Освітня програма: «Облік і оподаткування». 
Загальна кількість годин: 420 годин, в т.ч. лекції 60, практичних 90, самостійна 270. 
Термін навчання: 5 семестр (осінній) і 6 (весняний) на 3 курсі. 

Розробники: Суліменко Лариса Антонівна, к.е.н., проф. 
 
Мета: формування у студентів базових теоретичних знань та практичних вмінь з особливостей 
обліку господарської діяльності підприємств окремих галузей національної економіки; 
навичок та вмінь з визначення особливостей діяльності та її вплив на організацію обліку в 
різних підприємствах національної економіки.  
 
Завдання: вивчення студентами особливостей обліку господарської діяльності підприємств 
окремих галузей національної економіки; набуття вмінь та навичок з використання 
методичних прийомів для ведення бухгалтерського обліку на підприємствах окремих галузей 
національної економіки. 

 
Програма 

 
Модуль 1. Особливості діяльності різних підприємств національної економіки та їх 

вплив на організацію обліку. Облік на підприємствах сільського, лісового господарства та 
харчової промисловості. 
         Тема 1. Особливості діяльності підприємств національної економіки та їх вплив на 
організацію обліку. 
         Тема 2. Облік діяльності  підприємств галузі сільського господарства.  
         Тема 3. Облік діяльності у галузі лісового господарства. 
         Тема 4. Облік в галузі харчової промисловості (виробництва хліба, хлібобулочних і 
борошняних виробів, облік виробництва молочних продуктів). 

Модуль 2. Облік на підприємствах автотранспорту, торгівлі, громадського харчування. 
Тема 1. Облік на підприємствах автотранспорту. 

         Тема 2. Облік на підприємствах торгівлі. 
         Тема 3. Облік діяльності  підприємств в ресторанного господарства.  

Модуль 3. Облік на підприємствах сфери послуг, туристичної діяльності та готельного 
бізнесу. 

Тема 1. Облік на підприємствах сфери послуг. 
Тема 2. Облік туристичної діяльності. 
Тема 3. Облік в готельному бізнесі. 
Модуль 4. Облік на підприємствах текстильної промисловості, житлово-комунального 

господарства, діяльності  громадських організацій, підприємствах будівництва. 
Тема 1. Облік діяльності підприємств текстильної промисловості. 

          Тема 2. Облік у житлово-комунальному господарстві. 
          Тема 3. Облік  діяльності громадських організацій. 

Тема 4. Облік на підприємствах будівництва. 
 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни: «Облік на підприємствах за видами економічної діяльності». 
Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 
Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 
Освітня програма: «Облік і оподаткування». 
Загальна кількість годин: 420 годин, в т.ч. лекції 60, практичних 90, самостійна 270. 
Термін навчання: 5 семестр (осінній) і 6 (весняний) на 3 курсі. 

Розробники: Суліменко Лариса Антонівна, к.е.н., проф. 
 
Мета:  формування системи теоретичних знань та практичних вмінь з ведення обліку, 
контролю на підприємствах за видами економічної діяльності; визначення галузевих 
особливостей діяльності та їх вплив на  організацію обліку в суб’єктів господарювання, що 
належать до різних видів економічної діяльності, та вимог діючого законодавства.  
 
Завдання: вивчення нормативно-правових основ регулювання організації та особливості 
бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах різних видів економічної 
діяльності; вміння використовувати методичні прийоми для відображення господарських 
операцій, явищ та процесів в бухгалтерському обліку, оподаткуванні та звітності підприємств 
різних видів економічної діяльності. 
 

Програма 
 

Модуль 1. Теоретичні основи обліку за видами економічної діяльності. Облік на 
підприємствах торгівлі, у закладах ресторанного господарства та послуг. 
         Тема 1. Теоретичні основи обліку за видами економічної діяльності.  
         Тема 2.  Облік на підприємствах торгівлі в умовах різних видів торгівельної діяльності.         
         Тема 3. Облік в закладах ресторанного господарства. 
         Тема 4. Облік на підприємствах сфери послуг. 

Модуль 2. Облік на підприємствах готельного бізнесу, туристичної діяльності та 
автотранспорту. 

Тема 1. Облік на підприємствах готельного бізнесу. 
Тема 2. Облік туристичної діяльності. 

         Тема 3. Облік і контроль на підприємствах автотранспорту. 
         Модуль 3. Облік у сільськогосподарських підприємствах,  лісового господарства та 

підприємствах переробної промисловості. 
Тема 1. Облік діяльності  сільськогосподарських підприємств.  
Тема 2. Облік і контроль у лісогосподарських підприємствах. 
Тема 3. Облік і контроль в галузі переробної промисловості при виробництві хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів. Облік виробництва молочних продуктів, м'яса та 
м'ясних продуктів, перероблення та консервування фруктів і овочів. 
Модуль 4. Облік на підприємства  будівельної галузі, в житлово-комунальному 

господарстві, в  неприбуткових організаціях і установах, підприємствах  добувної 
промисловості. 

Тема 1. Облік на підприємства  будівельної галузі. 
         Тема 2. Облік у житлово-комунальному господарстві. 
         Тема 3. Облік  діяльності неприбуткових організацій 
         Тема 4. Облік на підприємствах з добування корисних копалин і розроблення кар'єрів. 
 

Гарант освітньої програми, 
д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 
Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  
ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 
Назва дисципліни: «Облік на підприємствах за галузями економіки». 
Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 
Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 
Освітня програма: «Облік і оподаткування». 
Загальна кількість годин: 420 годин, в т.ч. лекції - 60, практичні - 90, самостійна - 270. 
Термін навчання: 5 семестр (осінній) і 6 (весняний) на 3 курсі. 

Розробники: Суліменко Лариса Антонівна, к.е.н., проф. 
 
Мета: формування у студентів системи знань та практичних вмінь ведення обліку на 
підприємствах різних галузей економіки; вивчення та засвоєння законодавчих та нормативних 
актів України, спеціальної літератури щодо особливостей обліку в суб’єктів господарювання за 
галузями економіки.  
 
Завдання: оволодіння теоретико-методологічними основами організації обліку на 
підприємствах за галузями економіки; вивчення специфічних особливостей діяльності в 
окремих галузях економіки; розглянути відображення в обліку специфічних господарських 
операцій, характерних для окремих галузей економіки з врахуванням сучасних підходів до 
ведення бухгалтерського обліку.  
 

Програма 
 
Модуль 1. Галузеві особливості діяльності підприємств та їх вплив на організацію обліку. 

Облік у галузях сільського господарства, лісового господарства, на  підприємствах харчової 
промисловості 

Тема 1. Галузеві особливості діяльності підприємств та їх вплив на організацію обліку. 
         Тема 2.  Облік діяльності  підприємств галузі сільського господарства 
         Тема 3. Облік у галузі лісового господарства  
         Тема 4. Облік на підприємствах галузі харчової промисловості (виробництва хліба, 
хлібобулочних і борошняних виробів, облік виробництва молочних продуктів) 

Модуль 2. Облік на підприємствах автотранспорту, торгівлі, ресторанного господарства 
Тема 1. Облік на підприємствах автотранспорту. 
Тема 2. Облік в галузі торгівлі. 

         Тема 3. Облік на підприємствах ресторанного господарства. 
Модуль 3. Облік на підприємствах сфери послуг, туристичної діяльності, готельного бізнесу. 

Тема 1. Облік на підприємствах сфери послуг. 
Тема 2. Облік в галузі туристичної діяльності. 
Тема 3. Облік в готельному бізнесі. 

Модуль 4. Облік на підприємствах галузей будівництва, житлово-комунального господарства, 
діяльності  підприємств гірничодобувної галузі, діяльності неприбуткових організацій. 

Тема 1. Облік будівельній галузі. 
         Тема 2. Облік у галузі житлово-комунального господарства. 
         Тема 3. Облік на підприємствах гірничодобувної галузі. 
         Тема 4. Облік  діяльності неприбуткових організацій. 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Адміністрування податків». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в т.ч. лекції 42, практичних 70, самостійна 188. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: набуття теоретичних знань і практичних навичок з адміністрування податків на 

підприємствах, в організаціях і установах України. Майбутні фахівці повинні володіти 

знаннями необхідних теоретичних основ, методичних рекомендацій і професійних навичок 

стосовно адміністрування податків та порядку погашення зобов’язань платників податків перед 

бюджетами та державними цільовими фондами. 

 

Завдання: формування у студентів належного рівня знань про теоретичні аспекти 

адміністрування податків; набуття системного розуміння організації процесу адміністрування 

податків в Україні; знання сучасних технологій адміністрування податків та особливості їх 

використання в Україні; знання ролі податкового консультування для держави і суспільства; 

набуття навичок з оцінювання якості консультаційно-сервісної роботи працівників відповідних 

підрозділів ДПС України; знати специфіку оскарження рішень контролюючих органів 

платниками податків; засвоїти особливості досудового та судового розгляду податкових спорів 

в Україні та розвинених країнах світу. 

 
Програма 

Модуль І. Податкові зобов’язання платників податків, адміністрування  податків та 

податкова звітність 

Тема 1. Система оподаткування, адміністрування податкових платежів та платники 

податків  

Тема 2. Податкова звітність  

Тема 3. Податкові консультації  

Тема 4. Податкові зобов’язання, їх сплата та оскарження рішень контролюючих органів  

Модуль ІІ. Система податкового контролю та обліку платників податку 

Тема 5. Податковий контроль 

Тема 6. Облік платників податків  

Тема 7. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності контролюючих органів  

Модуль ІІІ. Податкові перевірки та порядок погашення податкового боргу платників 

податку  

Тема 8 Податкові перевірки  

Тема 9. Погашення податкового боргу платників податків 

Тема 10. Відповідальність платників податків і контролюючих органів 
 
 
 
Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Податки та їх декларування». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в т.ч. лекції 42, практичних 70, самостійна 188. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: Дисципліна орієнтована на глибоке та ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних і 

методичних аспектів оподаткування юридичних і фізичних осіб, які використовуються в 

сучасних умовах економічного розвитку держави, методики складання податкової звітності та 

розрахунків з бюджетами і державними цільовими фондами суб’єктами підприємницької 

діяльності та фізичними особами-громадянами. Ця дисципліна охоплює теоретичні основи 

оподаткування, методи та прийоми справляння податків і зборів суб’єктами господарювання та 

фізичними особами, систему контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю сплати 

податків і зборів, правильністю складання та своєчасністю подання податкової звітності. 

 

Завдання: формування у студентів належного рівня знань про теоретичні аспекти 

декларування та адміністрування податків; набуття системного розуміння організації процесу 

оподаткування в Україні; знання сучасних технологій адміністрування податків та особливості 

їх використання в Україні; знання ролі податкового консультування для держави і суспільства; 

набуття навичок з оцінювання якості консультаційно-сервісної роботи працівників відповідних 

підрозділів ДПС України; знати специфіку оскарження рішень контролюючих органів 

платниками податків; засвоїти особливості досудового та судового розгляду податкових спорів 

в Україні та розвинених країнах світу. 

 

Результати навчання: знати форми та структуру податкової звітності; освоїти механізм 

декларування податку на додану вартість; вміти розраховувати податкові зобов’язання та 

оволодіти механізмом декларування акцизного податку і мита; засвоїти механізм розрахунку та 

декларування податку на прибуток підприємств; знати порядок розрахунку, сплати і 

декларування податку на доходи фізичних осіб-громадян; оволодіти порядком розрахунку, 

сплати і декларування податку на доходи фізичних осіб суб’єктів підприємницької діяльності; 

засвоїти порядок розрахунку, сплати та декларування майнових податків; вміти розраховувати 

єдиний податок та вести регістри обліку по єдиному податку; вміти визначати податкові 

зобов’язання, складати та подавати податкову звітність по рентній платі; засвоїти механізм 

декларування місцевих зборів, екологічного податку та єдиного соціального внеску. 

 

 
Програма 

Модуль І. Податкові платежі суб’єктів господарювання національної економіки України  

Тема 1. Податкова система  

Тема 2. Податкова політика в системі державного регулювання економіки  

Тема 3. Непрямі податки  

Тема 4. Основні види прямих податків в загальній структурі податкових надходжень  

Тема 5. Природно-ресурсні податки та платежі  

Тема 6. Спрощена система оподаткування  



Модуль ІІ. Декларування податків 

Тема 1. Теоретичні основи формування податкової звітності та декларування податкових 

зобов’язань  

Тема 2. Порядок декларування податку на додану вартість  

Тема 3. Фіскальні технології декларування акцизного податку та мита  

Тема 4. Методика розрахунку та декларування податкових зобов’язань з податку на 

прибуток підприємств  

Тема 5. Система декларування доходів фізичних осіб  

Тема 6. Облік, розрахунок та декларування доходів фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності  

Тема 7. Фіскальні технології декларування у сфері майнового оподаткування  

Тема 8. Особливості обліку, звітності та декларування при спрощених методах 

оподаткування  

Тема 9. Рентна плата: порядок визначення податкових зобов’язань, складання та подання 

податкових розрахунків  

Тема 10. Декларування податкових зобов’язань за іншими податками і платежами  

 

Літературні джерела 

1. Валігура В. А. Податкові розрахунки і звітність: навчальний посібник / А. І. 

Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль: ТНЕУ, 2012. – 338 с. 2. Електронний кабінет платника 

податків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://cabinet.tax.gov.ua 3. Яку програму 

вибрати для подачі звітів в електронному вигляді [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.buhuslugi.com.ua/ua/publikatsiji/562-yaku-programu-vibrati-dlya-podachi-zviti-

velektronnomu-viglyadi.html 

 
 
 
Гарант освітньої програми, 
Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

 

https://cabinet.tax.gov.ua/


Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Податковий менеджмент». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в т.ч. лекції 42, практичних 70, самостійна 188. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: дисципліна спрямована на формування знань з теоретичних та методологічних основ 

податкового менеджменту, сприяння підготовці кваліфікованих спеціалістів, які володіють 

новим управлінським мисленням і знанням того, як при сплаті податків досягати поставленої 

мети, використовуючи працю, інтелект і мотиви поведінки людей. 

 

Завдання: У процесі вивчення дисципліни студент повинен оволодіти теоретичними та 

організаційними основами функціонування податкового менеджменту в Україні, навичками 

використовувати основні категорії податкового менеджменту у процесі управління податками. 

 

Результати навчання: знати термінологію податкового менеджменту, вміти пояснювати 

організаційні та правові засади функціонування процесу оподаткування, аналізувати 

взаємозв’язки між складовими податкового менеджменту; оперувати основними механізмами 

прогнозування та планування та проводити аналіз факторів, які впливають на якість 

прогнозування і планування податкових надходжень; використовувати інструментарій 

методики прогнозування: основних бюджетоутворюючих податків: податку на доходи фізичних 

осіб, податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного податку, місцевих податків і 

зборів; здійснювати аналіз методів та способів податкового регулювання; оцінювати принципи 

організації системи податкового стимулювання; оперувати джерелами інформації для 

податкового контролю, аналіз порядку проведення перевірок суб’єктів підприємницької 

діяльності та аналізувати основні типові способи здійснення правопорушень у сфері 

оподаткування та вміти їх виявляти; вміти аналізувати взаємозв’язок між процесами 

корпоративного податкового менеджменту та визначати його ефективність та фактори, які 

впливають цей процес; знати концептуальні підходи щодо суті податкового планування, 

визначати відмінності між плануванням податкових платежів та податковим плануванням та 

обґрунтовувати етапи податкового планування; проводити аналіз взаємозв’язку і 

взаємозалежності податкового планування і податкового права та аналізувати основи 

міжнародного податкового інвестування; вміти аналізувати напрямки впливу податкових 

технологій на діяльність платників податків стосовно сплати податкових зобов’язань. 

 
Програма 

Тема 1. Теоретичні та організаційні основи податкового менеджменту  

Тема 2. Податкове прогнозування і планування – складова державного податкового 

менеджменту 

Тема 3. Прогнозування (планування) податків, зборів (обов’язкових платежів): методичні 

аспекти 

Тема 4. Податкове регулювання як складова частина державного податкового 

менеджменту 



Тема 5. Податковий контроль - складова частина фінансового контролю і податкового 

механізму 

Тема 6. Корпоративний податковий менеджмент у системі управління оподаткуванням 

Тема 7. Податкове планування у системі корпоративного податкового менеджменту 

Тема 8. Міжнародне податкове планування 

Тема 9. Морально-етичні аспекти податкового менеджменту в Україні. 
 
 

Літературні джерела 
1. Зайцев, О. В. Податковий менеджмент [Текст] : підручник / О. В. Зайцев. – Суми : СДУ, 2017. 
– 412 с. – Режим доступу : http://library.tneu.edu.ua/images/stories/zmist/2015/літп/ Податковий 
менеджмент. Зайцев.pdf. 2. Іванов Ю.Б., Крисоватий А.І., Кізима А.Я., Карпова В.В. 
Податковий менеджмент: [Текст] підручник / Ю.Б.Іванов, А.І. Крисоватий, А.Я.Кізима, В.В. 
Карпова. – К.: Знання, 2008. – 525 с. 3. Кізима А.Я. Планування та прогнозування податкових 
надходжень: Навчальний посібник / Андрій Ярославович Кізима .-Тернопіль: Воля, 2005.-248 с. 
4. Крисоватий А. І. Домінанти гармонізації оподаткування : національні та міжнародні вектори : 
монографія / А. І Крисоватий, В. А. Валігура. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2010. - 248 
с. 5. Митний кодекс України. Закон України № 92-IV(92-15) від 11 липня 2002 року зі змінами 
та доповненнями [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17. 6. Планування податкових надходжень: теорія та 
практика [монографія] / за заг. ред. Л.Л.Тарангул. – Ірпінь: Національний університет ДПС 
України, 2011. – 339 с. 3 7. Податковий кодекс України. Закон України № 2755-VI від 10 грудня 
2010 року зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]. ─ Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 8. Пріоритети реформування податкової політики 
України: як перейти від фіскалізму до стимулювання ділової активності? – К.: НІСД, 2010. – 80 
с. 9. Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика: монография / Под 
ред. И. А. Майбурова, Ю. Б. Иванова, А. И. Крысоватого. – К.: Кондор, 2011. – 352 с. 10. 
Фіскальний простір сталого соціально-економічного розвитку держави : [монографія] / за ред. 
д.е.н., проф. А.І.Крисоватого. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 332 с. 
 
 
 
Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Податкові платежі і податковий контроль». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в т.ч. лекції 42, практичних 70, самостійна 188. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: формування у здобувача вищої освіти здатностей: застосовувати законодавчі акти на 

практиці при формуванні податкових платежів та здійснення податкового контролю; складати 

податкові декларації; користуватися нормативними документами з метою визначення своїх 

обов’язків під час проведення податкового контролю; складати документи за встановленою 

формою у зв’язку з реалізацією механізму податкового контролю; самостійно обчислювати 

суму фінансових санкцій і пені за порушення правил податкового законодавства для 

узгодження податкових зобов’язань у разі визначення їх органами податкового контролю; 

давати правильну юридичну консультацію фактичним відносинам у сфері податкового права.. 

 

Завдання: опанування основних законодавчих та нормативних актів, які регламентують 

питання податкових платежів; знання принципів, способів та методів податкового контролю; 

набуття навичок здійснення основних видів податкових платежів та їх перевірок та розгляд 

порядку їх проведення; усвідомлення основних причин і типових способів вчинення 

правопорушень у сфері оподаткування та методів їх виявлення, відповідальності платників 

податків за порушення податкового законодавства; засвоєння методологічних основ організації 

проведення податкових перевірок та оформлення їх результатів; оволодіння порядком 

здійснення контрольно-перевірочних заходів за різними податками та зборами. 

 

Результати навчання. В результаті вивчення курсу студенти мають: розуміти особливості 

практики здійснення податкових платежів, їх обліку, аналізу, контролю, аудиту підприємств 

різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності; знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та 

враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та 

формування звітності на підприємствах. 

 
Програма 

Модуль І. Податкові платежі суб’єктів господарювання національної економіки України  

Тема 1. Податкова система  

Тема 2. Податкова політика в системі державного регулювання економіки  

Тема 3. Непрямі податки  

Тема 4. Основні види прямих податків в загальній структурі податкових надходжень  

Тема 5. Природно-ресурсні податки та платежі  

Тема 6. Спрощена система оподаткування  

Модуль ІІ. Податковий контроль 

Тема 1. Загальна характеристика податкового контролю  

Тема 2. Порядок проведення перевірок органами ДПС  

Тема 3. Методичне забезпечення податкового контролю  

Тема 4. Документальне оформлення результатів перевірок органами ДПС  



Тема 5. Перевірка окремих господарських операцій  

Тема 6. Порядок здійснення податкової перевірки податку на прибуток підприємств  

Тема 7. Порядок здійснення податкової перевірки податку на додану вартість  

Тема 8. Порядок здійснення податкової перевірки акцизного податку  

Тема 9. Порядок здійснення податкової перевірки податку на доходи фізичних осіб  

Тема 10. Порядок здійснення податкової перевірки інших податків та зборів  

 
 
 
Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 
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Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Система оподаткування бізнесу». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 300 годин, в т.ч. лекції 42, практичних 70, самостійна 188. 

Термін навчання: 8 семестр (весняний)  на 4 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: полягає у формуванні та закріпленні у майбутніх фахівців з різних економічних профілів 

системних знань з концептуальних засад та організаційних аспектів побудови податкової 

системи держави на принципах її ефективного функціонування й забезпечення соціально-

економічного розвитку суспільства. 

 

Завдання: дисципліна передбачає гармонійне поєднання теоретичних знань та практично 

орієнтованих навичок щодо визначення сутності та організації функціонування податкової 

системи, з’ясування її ролі у фінансовій системі держави, аналізу закономірностей у сфері 

формування податкових відносин.  

 

Результати навчання: демонструвати базові знання та вміння розкриття сутності категорій і 

процесів побудови податкової системи; обґрунтовувати призначення та функції податкової 

системи у фінансовій системі держави; усвідомлювати впровадження механізму перерозподілу 

доходів через бюджет і цільові фонди; бути обізнаним у сфері нормативно-правового 

регулювання відносин щодо адміністрування податків і зборів в Україні; визначати теоретичні 

аспекти та формулювати напрями податкової оптимізації. 

 
Програма 

Тема 1. Теоретичні основи оподаткування  

Тема 2. Податкова система  

Тема 3. Податкова політика в системі державного регулювання економіки  

Тема 4. Податковий механізм  

Тема 5. Непрямі податки  

Тема 6. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування  

Тема 7. Основні види прямих податків в загальній структурі податкових надходжень  

Тема 8. Природно-ресурсні податки та платежі  

Тема  9. Спрощена система оподаткування  

Тема 10. Податкова оптимізація та ухилення від сплати податків 

 

ЛІТЕРАТУРА ТА НАВЧАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ 
1. Податкова система: навч. посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., Слатвінська М. О. та 
ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. 
2. Прусс В. М., Шпак Н. Г., Пітерська В. М. Податки та податкова система України: навч. 
посібник. Харків: Бурун Книга, 2009. 160 с. 3. Податкова система: навч. посібник /за ред. В. Г. 
Баранової. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с. 4. Податкова система: навч. посібник / за заг. ред. В. Л. 
Андрущенка. К.: Центр учбової літератури, 2015. 416 с. 5. Податкова система: навч. посібник / 
Лютий І. О. , Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.; за заг. ред. І. О. Лютого. К.: Центр учбової 
літератури, 2009. 456 с. 6. Бечко П. К., Захарчук О. А. Основи оподаткування: навч. посібник. 
К.: Центр учбової літератури, 2009. 168 с. 7. Податкова система України: навч. посібник. К.: 



Міністерство фінансів України, Національний університет державної податкової служби, 2011. 
656 с. 8. Колєсніченко, А. С. Використання поняття істотності в обліку, звітності, аудиті та 
оподаткуванні. Проблеми системного підходу в економіці: Збірник наукових праць: Випуск 
6(74). Ч. 3. Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2019. с. 106-112. 9. Проскура К. П. 
Податкове адміністрування в Україні в посткризовий період: ефективність та напрями 
модернізації: Монографія. К.: ТОВ «Емкон», 2014. 376 с. 
 
 
 
 
Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 
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ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «GPS технології в обліковому процесі і контролі». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 120 годин, в т.ч. лекції 14, практичних 28, самостійна 78. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній)  на 2 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: є надання студентам знань про правові та організаційні засади створення, 

функціонування та розвитку GPS технологій в обліковому процесі і контролі, спрямованої на 

забезпечення ефективного прийняття суб’єктами господарювання, органами державної влади та 

органами місцевого самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в 

усіх видах інформаційних ресурсів в режимах офлайн і онлайн. 

 

Завдання: з’ясування передумов та переваг впровадження GPS і GPRS технологій в обліковому 

процесі і контролі в управлінні господарською діяльністю; вивчення сутнісно-змістових 

елементів системи GPS і GPRS технологій; оволодіння методологічними прийомами 

впровадження GPS і GPRS технологій; вміння використовувати дані GPS і GPRS технології 

облікового процесу і контролю в системі управління господарською діяльністю. 

 
Програма 

Модуль 1. Характеристика GPS і GPRS технологій. 
Тема 1. GPS і GPRS технології в системі діджиталізації бізнесу. 
Тема 2. Загальні положення про GPS і GPRS технології. 
Тема 3. Сфери застосування  GPS і GPRS технології в національній економіці. 
Тема 4. Характеристика обладнання для GPS і GPRS технології. 
Тема 5. Програмні ресурси для GPS і GPRS технології. 
Тема 6. Комунікації в GPS і GPRS за видами технологій. 
Тема 7. Обслуговування GPS і GPRS технологій. 
Тема 8. Формування  ринку програмних продуктів GPS і GPRS технологій. 
Модуль 2. GPS і GPRS технології в обліковому процесі і контролі. 
Тема 1. Об’єкти GPS і GPRS технологій в обліковому процесі і контролі. 
Тема 2. Організаційні основи GPS і GPRS технологій в обліковому процесі і контролі на 

підприємстві. 
Тема 3. GPS і GPRS технології в обліковому процесі і контролі при використання 

транспорту та спецтехніки. 
Тема 4. GPS і GPRS технології в обліковому процесі і контролі при виконанні робіт 

персоналом. 
Тема 5. GPS і GPRS технології в обліковому процесі і контролі при здійсненні складських 

операцій, транспортуванні, завантажені і розвантажені вантажів. 
Тема 6. Використання GPS і GPRS технологій в обліковому процесі і контролі в 

сільськогосподарському виробництві. 
Тема 7. Використання GPS і GPRS технологій в обліковому процесі і контролі в лісовому 

господарстві в системі електронного обліку деревини. 
Тема 8. Використання GPS і GPRS технологій в обліковому процесі і контролі в 

попередженні тіньової економіки, корупції та контрабанди. 
 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n80
https://uk.wikipedia.org/wiki/GPS#%D0%A1%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B8_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_GPS
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Назва дисципліни: «Геоінформаційні технології в управлінні господарською діяльністю». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 120 годин, в т.ч. лекції 14, практичних 28, самостійна 78. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній)  на 2 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: є надання студентам знань про правові та організаційні засади створення, 

функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої 

на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах 

географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури 

геопросторових даних. 

 

Завдання: з’ясування передумов та переваг впровадження геоінформаційних технологій в 

управлінні господарською діяльністю; вивчення сутнісно-змістових елементів системи 

геоінформаційних технологій; оволодіння методологічними прийомами впровадження 

геоінформаційних технологій; вміння використовувати геопросторові дані в процесі управління 

господарською діяльністю. 

 

Програма 

Модуль 1. Створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури 

геопросторових даних. 

Тема 1. Загальні положення про національну інфраструктуру геопросторових даних. 

Тема 2. Основні принципів державної політики з формування інфраструктури даних. 

Тема 3. Нормативно-правове та організаційне забезпечення геоінформаційної діяльності. 

Тема 4. Суб'єкти створення геоінформаційних ресурсів. 

Тема 5. Забезпечення необхідною геопросторовою інформацією суб'єктів господарювання. 

Тема 6. Формування  ринку геоінформаційних  ресурсів. 

Тема 7. Забезпечення доступу споживачів до  геопросторових  даних. 

Тема 8. Відповідальність за порушення вимог у сфері застосування інфраструктури даних. 

Модуль 2. Характеристика національної інфраструктури геопросторових даних. 

Тема 1. Геопросторові дані та метадані. 

Тема 2. Створення, функціонування та розвиток національної інфраструктури 

геопросторових даних. 

Тема 3. Моніторинг функціонування та розвитку національної інфраструктури 

геопросторових даних. 

Тема 4. Геоінформаційні технології в економіці. 

Тема 5. Фінансування діяльності у сфері національної інфраструктури геопросторових 

даних. 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n26
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n36
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n104
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Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

 

Назва дисципліни: «Геопросторові дані в бізнесі». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 120 годин, в т.ч. лекції 14, практичних 28, самостійна 78. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній)  на 2 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: є надання студентам знань про правові та організаційні засади створення, 

функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої 

на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах 

географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури 

геопросторових даних. 

 

Завдання: з’ясування передумов та переваг впровадження геоінформаційних технологій в 

управлінні господарською діяльністю; вивчення сутнісно-змістових елементів системи 

геоінформаційних технологій; оволодіння методологічними прийомами впровадження 

геоінформаційних технологій; вміння використовувати геопросторові дані в процесі управління 

господарською діяльністю. 

 

Програма 

Модуль 1. Формування інформаційних ресурсів для організації бізнесу. 

Тема 1. Поняття інформаційних ресурсів в організації бізнесу. 

Тема 2. Джерела формування інформаційних ресурсів в організації бізнесу. 

Тема 3. Геопросторові дані та метадані. 

Тема 4. Суб'єкти створення геоінформаційних ресурсів. 

Тема 5. Забезпечення необхідною геопросторовою інформацією суб'єктів господарювання. 

Тема 6. Забезпечення доступу споживачів до  геопросторових  даних. 

Тема 7. Формування  ринку геоінформаційних  ресурсів. 

Тема 8. Види і використання інформаційних ресурсів в організації бізнесу. 

Модуль 2. Геоінформаційні технології в організації бізнесу. 

Тема 1. Напрями застосування геоінформаційних технологій в організації бізнесу. 

Тема 2. Геоінформаційні технології в бюджетуванні бізнесу. 

Тема 3. Геоінформаційні технології в технологічних процесах бізнесу. 

Тема 4. Геоінформаційні технології в маркетингу. 

Тема 5. Геоінформаційні технології в туристичному бізнесі. 

Тема 6. Геоінформаційні технології в логістиці. 

Тема 7. Геоінформаційні технології в організації обліку. 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n36


Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Діджиталізація облікового процесу на підприємстві». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітньо-професійна програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 120 годин, в т.ч. лекції 14, практичних 28, самостійна 78. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній)  на 2 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: є формування необхідних теоретичних знань та практичних навичок у галузі 

функціонування та використання комп’ютерних систем і технологій та можливостей їх 

використання в бухгалтерському обліку для діджиталізації облікових функцій. 

 

Лекційний курс навчальної дисципліни забезпечує: визначення ролі діджиталізації 

економічних процесів при переході до цифрового суспільства та цифрової економіки; 

визначення основних тенденцій в розвитку інформаційних технологій та перспектив їх 

використання для діджиталізації бізнесу; опис процесу перетворення облікових даних в 

інформацію та знання, необхідних для прийняття управлінських рішень; визначення ролі 

інформаційних ресурсів та інформаційних потоків підприємства в процесі діджиталізації бізнес 

процесів; вироблення процесного мислення та здатності до використання процесного підходу 

при діджиталізації облікових функцій. 

В процесі проведення практичних занять студенти одержують знання щодо понятійного 

та категорійного апарату обґрунтування змін у галузі цифрової економіки;  розуміння поняття 

діджиталізації економічних процесів та їх роль в цифровому суспільстві та економіці; стану 

процесів діджиталізації обліку в Україні; характерних рис автоматизованих систем обліку таких 

класів: системи підтримки прийняття рішень, експертні системи, інформаційні системи 

організаційного управління, системи електронного документообігу; сутності процесного 

підходу до діджиталізації бізнес-процесів. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни фахівці будуть вміти: аналізувати тенденції 

розвитку та використання інформаційних технологій та інформаційних систем в 

бухгалтерському обліку; визначати характерні риси цифрового суспільства та економіки; 

аналізувати взаємозв'язки бухгалтерського обліку з управлінням та характеризувати потоки 

зовнішньої, маркетингової, нормативної, директивної, планово-оперативної, облікової, 

фінансової, аналітичної інформації підприємства; аналізувати переваги та недоліки процесно-

орієнтованого та функціонально-орієнтованого підходів до організації та методики 

автоматизованого обліку; визначати основні критерії успішного ведення бізнесу в умовах 

діджиталізації обліку; аналізувати сучасні тенденції ринку програмного забезпечення для цілей 

діджиталізації обліку та управління. 

 
Програма 

Модуль 1. Теоретичні основи діджиталізації облікового процесу на підприємстві. 
Тема 1. Діджиталізація бухгалтерського обліку в цифровій економіці та суспільстві  

Тема 2. Інформаційні системи і технології в обліку, їх роль при переході до цифрового 

суспільства та економіки  

Тема 3. Інформаційний ресурс підприємства як економічна категорія  

Тема 4. Процесний підхід до діджиталізації обліку  

Тема 5. Автоматизовані системи бухгалтерського обліку (АСБО) 
Модуль 2. Діджиталізовані технології в обліковому процесі і контролі. 



Тема 1. Об’єкти діджиталізації в обліковому процесі і контролі. 
Тема 2. Організаційні основи діджиталізації в обліковому процесі і контролі на 

підприємстві. 
Тема 3. Діджиталізація обліку окремих господарських операцій і процесів. 
Тема 4. Діджиталізація в управлінському обліку. 
Тема 5. Діджиталізація в податковому обліку. 
Тема 6. Діджиталізація в статистичному обліку. 
Тема 7. Діджиталізація у формуванні інформаційних ресурсів звітності підприємства. 
Тема 8. Діджиталізація в аналітичних дослідження та аудиті. 
 

 
Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 
 



Поліський національний університет  

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту  

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Назва дисципліни: «Національна інфраструктура геопросторових даних». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 120 годин, в т.ч. лекції 14, практичних 28, самостійна 78. 

Термін навчання: 3 семестр (осінній)  на 2 курсі. 

Розробники: Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, д.е.н., проф. 

 

Мета: є надання студентам знань про правові та організаційні засади створення, 

функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних, спрямованої 

на забезпечення ефективного прийняття органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування управлінських рішень, задоволення потреб суспільства в усіх видах 

географічної інформації, інтегрування у глобальну та європейську інфраструктури 

геопросторових даних. 

 

Завдання: з’ясування передумов та переваг впровадження геоінформаційних технологій в 

управлінні господарською діяльністю; вивчення сутнісно-змістових елементів системи 

геоінформаційних технологій; оволодіння методологічними прийомами впровадження 

геоінформаційних технологій; вміння використовувати геопросторові дані в процесі управління 

господарською діяльністю. 

 
Програма 

Модуль 1. Формування національної інфраструктури геопросторових даних. 
Тема 1. Терміни для характеристики національної інфраструктури геопросторових даних. 
Тема 2. Характеристика геоінформаційних ресурсів національної інфраструктури 

геопросторових даних. 
Тема 3. Геопросторові дані та метадані. 
Тема 4. Суб'єкти створення геоінформаційних ресурсів. 
Тема 5. Забезпечення необхідною геопросторовою інформацією суб'єктів господарювання. 
Тема 6. Забезпечення доступу споживачів до  геопросторових  даних. 
Тема 7. Формування  ринку геоінформаційних  ресурсів. 
Модуль 2. Інформаційне забезпечення національної інфраструктури геопросторових 

даних. 
Тема 1. Нормативно-правове забезпечення національної інфраструктури геопросторових 

даних. 
Тема 2. Статистичне забезпечення національної інфраструктури геопросторових даних. 
Тема 3. Національна інфраструктура геопросторових даних технологічних процесів. 
Тема 4. Національна інфраструктура геопросторових даних в бізнесі. 
Тема 5. Національна інфраструктура геопросторових даних в управлінні державою. 
Тема 6. Національна інфраструктура геопросторових даних в управлінні територіальними 

громадами. 
Тема 7. Національна інфраструктура геопросторових даних в управлінні суб’єктами 

господарювання. 
 
Література: Порядок функціонування національної інфраструктури геопросторових даних 
 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-20/conv#n36


Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 
 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва дисципліни: «Облік і звітність в оподаткуванні». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 70, самостійна 172. 

Термін навчання: 7 семестр (осінній) і 8 (весняний) на 4 курсі. 

Розробники: Ярмолюк Олена Феліксівна, к.е.н., доц. 

 

Мета:  послідовне формування у студентів системи теоретичних знань та практичних вмінь у 

сфері організації та ведення обліку в оподаткуванні, засвоєння навичок та вмінь з обліку 

нарахування та справляння податків й зборів суб’єктами господарювання, набуття навичок зі 

складання податкової звітності.  

 

Завдання: оволодіння теоретико-методологічними основами податкової системи та обліковими 

категоріями, що використовуються для організації обліку в оподаткуванні, як невід’ємної 

складової частини господарської діяльності підприємства; набуття вмінь та навичок з 

використання методичних прийомів для відображення господарських операцій, явищ та 

процесів в податковому обліку та податковій звітності. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Облік в системі оподаткування в Україні. Принципи побудови обліку податку 

на прибуток підприємства. 

Тема 1. Облік в оподаткуванні, його зміст та особливості організації на підприємстві. 

Тема 2. Облік та звітність з податку на прибуток. 

Модуль 2. Облік непрямих податків: податку на додану вартість акцизного податку та 

мита. Особливості оподаткування доходів фізичних осіб 

Тема 1. Облік та звітність з податку на додану вартість. 

Тема 2. Облік та порядок подання звітності по акцизному податку. 

Тема 3. Мито: облік та порядок формування звітності. 

Тема 4. Облік доходів фізичних осіб та їх оподаткування. 

Модуль 3. Спеціальний податковий режим оподаткування. Облік майнових та ресурсних 

платежів. 

Тема 1. Спрощена система оподаткування: облік єдиного податку. 

Тема 2. Облік та звітність податків на майно. 

Тема 3. Облік та звітність податкових платежів за користування природними ресурсами. 

Тема 4. Облік та звітність інших податків і зборів. 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва дисципліни: «Облік об'єктів оподаткування та податкових платежів». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 70, самостійна 172. 

Термін навчання: 7 семестр (осінній) і 8 (весняний) на 4 курсі 

Розробники: Ярмолюк Олена Феліксівна, к.е.н., доц. 

 

Мета: оволодіння знаннями, вміннями та навичками з ведення обліку об’єктів оподаткування 

та податкових платежів. 

 

Завдання: засвоєння загальних питань щодо організації ведення обліку об'єктів оподаткування, 

розкриття сутності та змісту основних прикладних категорій оподаткування; оволодіння 

практичними навичками ведення обліку об'єктів оподаткування і складання податкової 

звітності, формування показників, які є підставою для взаємовідносин суб’єктів 

підприємницької діяльності з бюджетом. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Облік об’єктів оподаткування. 

Тема 1. Облік доходів та прибутку як об’єктів оподаткування. 

Тема 2. Облік майнових ресурсів як об’єктів оподаткування 

Тема 3. Облік природних ресурсів як об’єктів оподаткування. 

Модуль 2. Розрахунки податкових платежів та організація їх обліку 

Тема 1. Нарахування податків з доходів та прибутку та їх облікове відображення. 

Тема 2. Розрахунки податкових платежів з майнових ресурсів та організація їх обліку. 

Тема 3. Розрахунки податкових платежів за користування природними ресурсами та 

організація їх обліку. 

Модуль 3. Формування звітності за об’єктами оподаткування та податковими платежами 

та відповідальність за її неподання 

Тема 1. Податкова звітність з одержаних доходів та прибутку. 

Тема 2. Звітність за податковими платежами з майнових ресурсів. 

Тема 3. Звітність за податковими платежами за користування природними ресурсами. 

Тема 4. Відповідальність за неподання або порушення у поданні податкової звітності 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва дисципліни: «Податковий облік». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 70, самостійна 172. 

Термін навчання: 7 семестр (осінній) і 8 (весняний) на 4 курсі. 

Розробники: Ярмолюк Олена Феліксівна, к.е.н., доц. 

 

Мета: оволодіння знаннями, вміннями та навичками з теорії та практики ведення податкового 

обліку, складання й подання звітності за податками та зборами. 

 

Завдання: оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками ведення 

податкового обліку господарської діяльності підприємств в сучасних ринкових умовах, а також 

з формування, подання та аналізу податкової звітності з метою оптимізації податкової політики 

підприємства. 

 

 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретичні аспекти податкового обліку та особливості його організації. 

Тема 1. Податковий облік як підсистема бухгалтерського обліку. 

Тема 2. Організація податкового обліку як джерела інформаційних ресурсів у сфері 

оподаткування . 

Тема 3. Загальні вимоги до формування та подання податкової звітності. 

Модуль 2. Теоретичні аспекти податкового обліку та організація обліку непрямих 

податків. 

Тема 1. Податковий облік та звітність з податку на додану вартість. 

Тема 2. Податковий облік та звітність з акцизного податку. 

Тема 3. Податковий облік та звітність мита. 

Модуль 3. Податковий облік та звітність інших податків та зборів. 

Тема 1. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств. 

Тема 2. Податковий облік та звітність з податку на доходи фізичних осіб. 

Тема 3. Податковий облік та звітність з єдиного податку. 

Тема 4. Податковий облік та звітність з інших податків та зборів. 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 
 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва дисципліни: «Звітність платників податків». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 70, самостійна 172. 

Термін навчання: 7 семестр (осінній) і 8 (весняний) на 4 курсі. 

Розробники: Ярмолюк Олена Феліксівна, к.е.н., доц. 

 

Мета: формування теоретичних знань в системі розрахунків за податками і зборами та 

вироблення практичних навичок, пов’язаних зі складанням, поданням та використанням 

податкової звітності підприємства у сфері прийняття управлінських рішень. 

 

Завдання: засвоєння теоретичних основ з оподаткування, оволодіння методами та прийомами 

справляння податків і зборів суб’єктами господарювання та фізичними особами, здійснення 

контролю за достовірністю, повнотою та своєчасністю подання податкової звітності та сплати 

податків та зборів. 

 
 

Програма 

 

Модуль 1. Теоретико-організаційні аспекти податкової звітності підприємства. 

Тема 1. Теоретичні основи формування податкових розрахунків та складання звітності 

підприємства. 

Тема 2. Відповідальність за неподання або порушення у поданні податкової звітності. 

Модуль 2. Порядок декларування непрямих податків та податку на прибуток 

підприємства. 

Тема 1. Порядок декларування податку на додану вартість. 

Тема 2. Податкові розрахунки з акцизного податку та мита. 

Тема 3. Особливості обліку та декларування податку на прибуток підприємств. 

Модуль 3. Формування звітності за іншими податками та платежами 

Тема 1. Система декларування доходів фізичних осіб. 

Тема 2. Декларування доходів суб’єктів єдиного податку  

Тема 3. Податкові розрахунки і звітність у сфері майнового оподаткування. 

Тема 4. Складання податкової звітності та проведення розрахунків за іншими податками і 

платежами. 

 

 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

 



Поліський національний університет 

Кафедра бухгалтерського обліку, оподаткування та аудиту 

 

 

ЕКСПЛІКАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ  

ВИБІРКОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

 

Назва дисципліни: «Електронний кабінет платника податків». 

Освітній рівень: перший (бакалаврський) рівень. 

Спеціальність: 07 ‒ Управління та адміністрування, 071 ‒ Облік і оподаткування. 

Освітня програма: «Облік і оподаткування». 

Загальна кількість годин: 270 годин, в т.ч. лекції 28, практичних 70, самостійна 172. 

Термін навчання: 7 семестр (осінній) і 8 (весняний) на 4 курсі. 

Розробники: Ярмолюк Олена Феліксівна, к.е.н., доц. 

 

Мета: формування цілісного розуміння про податковий облік та оволодіння вміннями та 

навичками в електронній сервісній системі процесів адміністрування податків та зборів. 

 

Завдання: надання студентам системних знань і практичних навичок з ведення обліку податків 

та використання електронних сервісних систем процесів їх адміністрування, зокрема - 

електронного кабінету платника податків, застосування методів та засобів накопичення 

облікової та податкової інформації за кожним видом податку та збору, спрямованих на 

підвищення ефективності прийняття рішень у сфері оподаткування. 

 

Програма 

 

Модуль 1. Інформаційно-облікові та сервісні системи процесів адміністрування податків 

Тема 1. Основні характеристики електронних сервісів декларування податків та зборів 

Тема 2. Електронний кабінет платника податків: функції та можливості 

Модуль 2. Технології декларування податкових зобов’язань в електронному кабінеті за 

видами загальнодержавних податків. 

Тема 1. Порядок обліку та декларування податкових зобов’язань з податку на додану 

вартість. 

Тема 2. Облік та декларування акцизного податку та мита. 

Тема 3. Порядок обліку та декларування податкових зобов’язань з податку на прибуток 

Тема 4. Система обліку та декларування доходів фізичних осіб 

Тема 5. Декларування податкових зобов’язань за іншими загальнодержавними податками 

й платежами. 

Модуль 3. Технології декларування податкових зобов’язань в електронному кабінеті за 

видами місцевих податків. 

Тема 1. Особливості обліку, звітності та декларування доходів за спрощеною системою 

оподаткування. 

Тема 2. Облік та технологія декларування у сфері майнового оподаткування 

Тема 3. Декларування податкових зобов’язань за іншими місцевими податками й зборами. 

 

 

Гарант освітньої програми, 

д.е.н., проф.                                                                                                  Цаль-Цалко Ю.С. 

 


