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«Молодежи следует знать, что бухгалтерский учет — одна из самых головоломных и 

загадочных научных дисциплин, и лишь ее бездарное преподавание и отупляющая 
практика превращает эту замечательную область деятельности (вернее сказать, 

область мышления) в скучное, лишенное очарования ремесло»1 
М. Ю. Медведев 

 
Авторомѝнаданіѝрекомендаціїѝщодоѝформуванняѝпрактичнихѝкомпетенційѝфахівцівѝзѝоблі-

куѝіѝаудитуѝприѝвивченніѝдисципліниѝ«Облікѝіѝзвітністьѝвѝоподаткуванні»ѝзаѝдопомогоюѝінфор-
маційнихѝтехнологій.ѝ

Результатѝдослідженняѝмаєѝтеоретичнуѝ іѝпрактичнуѝцінністьѝвѝчастиніѝформуванняѝпрак-
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щуєѝрівеньѝїхѝкомпетенції.ѝ
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ПОСТАНОВКАѝѝПРОБЛЕМИѝ

У формуванні практичних компетенцій фахівців з 
обліку і аудиту чільне місце належить дисципліні 
«Облік і звітність в оподаткуванні», що на сьогодні є 
однією з основних профільних дисциплін для підго-
товки бакалаврів за фаховим спрямуванням «Облік і 
аудит». Важливість ґрунтовних знань з організації 
обліку і звітності в оподаткуванні для облікових 
працівників не викликає сумнівів. Адже жорсткий 
контроль з боку держави за правильністю обчислен-
ня, сплати і звітності щодо податків, зборів 
(обов’язкових платежів) (бо податкові надходження 
— основна складова державних доходів) спонукає 
господарюючих суб’єктів чітко дотримуватись ви-
мог ведення обліку і складання звітності в оподатку-
ванні, встановлених податковим законодавством, а 
тому виникає потреба у фахівцях високого рівня як в 
галузі бухгалтерського обліку так і в оподаткуванні. 

 

1 Медведев М.Ю. Идеи и прозрения русской бухгалте-
рии: хрестоматия / М. Ю. Медведев. — М.: ДМК Пресс, 
2012. — 200 с. — С. 3. 

АНАЛІЗѝѝОСТАННІХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝѝѝ
ТАѝѝПУБЛІКАЦІЙ.ѝѝМЕТАѝСТАТТІѝ

В даний час підготовка висококваліфікованих 
кадрів, зокрема фахівців із спеціальності «Облік і 
аудит» потребує використання у навчальному про-
цесі сучасних інформаційних технологій. Серед пи-
тань, яким дослідники приділили особливу увагу, 
слід виділити осмислення форм викладання обліко-
вих дисциплін. Зокрема, це Ф. Бутинець, О. Верби-
ло, Ю. Верига, Г. Голубнича, Н. Гура, А. Добраш, 
В. Євдокимов, С. Івахненков, С. Калабухова, Л. 
Кіндрацька, С. Ковач, Б. Кудрицький, М. Левочко, 
Н. Малюга, І. Матієнко-Зубенко, М. Матюха, Ю. 
Пойда, Л. Савчук, М. Скрипник, О. Сметанко, Л. 
Чижевська та інші дослідники. Проте, не зменшую-
чи ваги попередніх результатів наукових дослі-
джень є незаповнені ніші, які стосуються форму-
вання практичних компетенцій фахівців з обліку і 
аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність 
в оподаткуванні» за допомогою інформаційних те-
хнологій. 

КОСТЯНТИНѝѝБЕЗВЕРХИЙ,
канд. екон. наук, доцент кафедри

обліку і аудиту, Київський
національний університет

технологій та дизайну
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Метою дослідження є формування практич-
них компетенцій фахівців з обліку і аудиту при 
вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподат-
куванні» за допомогою інформаційних технологій. 

ВИКЛАДѝОСНОВНОГОѝѝ
МАТЕРІАЛУѝДОСЛІДЖЕННЯѝ

Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» 
входить до наук циклу професійної підготовки бака-
лаврів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і ау-
дит». 

З урахуванням досвіду провідного вітчизняного 
економічного ВНЗ ‒ ДВНЗ «Київський національний 
економічний університет імені Вадима Гетьмана», 
дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» 
складається з наступних тем: 

1. Система оподаткування та основні засади облі-
ку і звітності в оподаткуванні. 

2. Облік розрахунків і звітність за податком на 
додану вартість. 

3. Облік розрахунків і звітність за податком на 
прибуток. 

4. Облік розрахунків і звітність за загальнообов'я-
зковим державним соціальним страхуванням. 

5. Облік розрахунків і звітність за податком на 
доходи фізичних осіб. 

6. Облік розрахунків і звітність за іншими загаль-
нодержавними податками. 

7. Облік розрахунків і звітність за місцевими по-
датками і зборами. 

8. Облік і звітність в оподаткуванні суб’єктів під-
приємницької діяльності, що обрали особливий спо-
сіб оподаткування. 

9. Особливості обліку розрахунків і звітності в 
сільськогосподарських підприємствах. 

10. Адміністрування податків, зборів (обов’язко-
вих платежів) [1]. 

У Великому тлумачному словнику сучасної укра-
їнської мови (за редакцією В. Бусел) компетенція — 
це добра обізнаність з чим небудь або коло повнова-
жень якої-небудь організації, установи або особи [2, 
c. 560]. Впровадження нового покоління освітньо-
професійних програм і навчальних планів підготовки 
фахівців бакалаврського рівня дало можливість сут-
тєво вдосконалити організацію навчального процесу, 
в тому числі і щодо дисципліни «Облік і звітність в 
оподаткуванні». Це в першу чергу стосується засто-
сування однієї з найважливіших форм начального 
процесу — практичних занять для студентів денної 
форми навчання, про що нами неодноразово наго-

лошувалось на науково-методичних конференціях. 
Адже на практичних заняттях фактично з’являється 
чи не єдина можливість під систематичним (а не 
фрагментарним — як на індивідуально-консуль-
тативних заняттях) контролем викладача практично 
застосовувати набуті теоретичні знання шляхом опа-
нування порядку ведення обліку з метою оподатку-
вання та складання податкової звітності (адже за ко-
жним податком, збором (обов’язковим платежем) 
згідно з чинним податковим законодавством склада-
ється окрема податкова декларація (розрахунок)). 

Професійний ринок праці встановлює вимоги до 
кваліфікації спеціалістів, які стосуються не тільки 
теоретичних і практичних знань, а й їх компетенції. 
Завданням Вищої школи є забезпечення не тільки 
академічних знань, а також формування творчої кре-
ативної особистості, яка має потенціал до розвитку у 
динамічному середовищі [3, c. 22, 23]. 

Л. Кіндрацька зазначає, що першою складовою 
нової ідеології формування професійної освіти в Ук-
раїні є процес трансформації знань викладача у 
знаннєві компетенції студента. Такий висновок ви-
пливає з того, що знання являють собою рухоме по-
єднання різних елементів — досвіду, цінностей, ін-
формації та експертного розуміння фактів і процесів 
господарської діяльності, відтак знання — це фено-
мен, що притаманний, винятково, людині [4, c. 151]. 

Формування практичних навичок майбутніх фа-
хівців з обліку і аудиту досягається шляхом застосу-
вання перевіреного часом і досвідом практичного 
наскрізного завдання, яке сьогодні дуже часто нази-
вають комплексним тренінгом по дисципліні. Сут-
ність такого тренінг-завдання полягає у вивченні 
не фрагментарних операцій підприємства, і пов’я-
заних з ними податків, а розробка низки господарсь-
ких операцій максимально наближених до фінансо-
во-господарської діяльності реального підприємства 
з виходом на податкову звітність за всіма тими пода-
тками, платником яких є запропоноване студентам 
підприємство [5, c. 120]. 

Крім того, для максимальної індивідуалізації нав-
чального процесу базове завдання виконується за 
п’ятьма варіантами, що дає можливість працювати 
викладачеві зі студентами, використовуючи роботу у 
міні групах. При цьому необхідно відмітити, що ВНЗ 
України будуть розроблені та видані як навчальні 
завдання і методичні вказівки до їх виконання з дис-
ципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», так і 
робочий зошит, в якому такі навчальні завдання бу-
дуть виконуватись. 
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Проте цього недостатньо для формування прак-
тичних компетенцій фахівців з обліку і аудиту, 
оскільки практика ставить певні вимоги до форми 
подання податкової звітності. Більшість податко-
вих декларацій платники податків (податкові аген-
ти) подають лише в електронній формі. Особливо 
це стосується податкової звітності з податку з до-
ходів фізичних осіб — Податкового розрахунку 
сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 
платників податку, і сум утриманого з них податку 
за формою 1ДФ (надалі — Податковий розрахунок 
1ДФ) [6], податкової декларації з податку на дода-
ну вартість [7], форму № Д 4 «Звіт про суми нара-
хованої заробітної плати (доходу, грошового за-
безпечення, допомоги, компенсації) застрахованих 
осіб та суми нарахованого єдиного внеску на зага-
льнообов'язкове державне соціальне страхування 
до фіскальних органів» (надалі – Форма № Д 4) 
[8]. 

Вивчаючи дисципліну «Інформаційні системи і 
технології в обліку» студенти, як правило, вивчають 

спеціалізовані програмні продукти на платформі 1С: 
Підприємство 8.2-8.3. конфігурація «Бухгалтерія для 
України» (номер релізу станом на 05.11.2015 р. ‒ 
1.2.32.2). Проте, спеціалізовані програмні продукти 
для формування та подання податкової звітності в 
даному курсі не розглядаються, а отже, набуття ком-
петенцій з використання програмних продуктів для 
формування та подання податкової звітності необхі-
дно імплементувати при вивченні дисципліни «Об-
лік і звітність в оподаткуванні». 

Для формування практичних компетенцій фахів-
ців з обліку і аудиту при складанні податкових де-
кларацій в навчальних цілях пропонуємо використо-
вувати безкоштовний програмний продукт «По-
даткова звітність» (актуальна версія станом на 
05.11.2015 р. — 1.31.5.2), розробником якого є Уп-
равління впровадження електронних сервісів в опо-
даткуванні ГУ ДФС у Черкаській області [9]. Пере-
лік податкової звітності, які можна формувати за до-
помогою програмного продукту «Податкова звіт-
ність» наведено на рис. 1. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приклад формування Розрахунку чистого прибу-

тку (доходу), що підлягає сплаті до державного бю-
джету державними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями за допомогою програмного продукту 
«Податкова звітність» наведено на рис. 2. 

Також, для складання та подання Форми № Д 4 
до територіальних органів Державної фіскальної 
служби України можно використовати як безкош-
товні Веб-портал для формування та подання звіт-
ності «TAXER» [10], Електронний сервіс "Електрон-

Рис. 1. Перелік документів податкової звітності у програмному продукті «Податкова звітність»



ІНФОРМАЦІЙНІѝѝТЕХНОЛОГІЇѝѝТАѝѝПІДГОТОВКАѝѝБУХГАЛТЕРІВѝѝУѝѝВНЗ 

ѝ
ѝ
ѝ

46

Тел.ѝ451-73-79ѝНауково-практичнийѝжурналѝ БУХГАЛТЕРСЬКИЙѝѝОБЛІКѝѝІѝѝАУДИТѝ46ѝ

ний кабінет платника податків" [11], M.Е.Doc Online 
[12], iFin Zvit [13], FreeZvit [14], Оператор електрон-
ної реєстрації та звітності [15], Спеціалізоване кліє-
нтське програмне забезпечення для формування та 

подання звітності до "Єдиного вікна подання елект-
ронної звітності" [16], так і платні програмні продук-
ти, такі як Арт-Звіт [17], M.Е.Doc IS [18], Соната 
[19]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Універсальним програмним продуктом, який на-

дає можливість подання та формування звітності до 
Пенсійного Фонду України, Державної служби ста-
тистики України, до органів ДФС України, а також 
накладання електронного цифрового підпису та ши-
фрування електронних документів є «Спеціалізоване 
клієнтське програмне забезпечення для формування 
та подання звітності до "Єдиного вікна подання еле-
ктронної звітності"», версія 1.20.2. (станом на 
21.10.2015 р.) [20]. 

Вищевказані програмні продукти при вивченні 
дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» про-
понуються для ознайомлення студентів із загальни-
ми принципами їх роботи, а також для складання по-
даткової звітності в електронному форматі за деяки-
ми податками та платежами, зокрема за податком на 
доходи фізичних осіб, податком на додану вартість, 
податком на прибуток підприємства та єдиним соці-

альним внеском. 
Варто погодитись з думкою С. Панасейко та І. 

Панасейко, що «… як показує багаторічний досвід 
навчання студентів, саме робота з бухгалтерською 
програмою суттєво допомагає студентам осмислити 
сам процес ведення обліку в цілому і окремих його 
частин. Адже в ході навчального процесу студенти 
повинні вирішувати певні проблеми при введенні 
інформації, заповненні довідників, обробці докумен-
тів, формування звітів. Ввівши бухгалтерську інфо-
рмацію, студент отримує заповнені бухгалтерські 
реєстри, форми фінансової звітності, виявляє помил-
ки. Справляючи останні, студент працює з провод-
ками, господарськими операціями, документами, 
тобто водночас охоплює весь процес ведення бухга-
лтерського обліку — від введення інформації до 
отримання підсумків, звітів. У результаті напрацьо-
вується понятійний апарат, орієнтування у рахунках, 

Рис. 2. Формування Розрахунку чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті  
до державного бюджету державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями  

за допомогою програмного продукту «Податкова звітність» 
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синтетичному та аналітичному обліку, побудові зві-
тності, проведенні аналізу» [21, с. 561], а також фор-
муються відповідні компетенції. 

Планується залучення студентів до формування 

податкової звітності в електронному форматі за всі-
ма податками, за якими складаються податкові де-
кларації в Робочому зошиті з дисципліни «Облік і 
звітність в оподаткуванні» [22]. 

 
 

ВИСНОВКИѝѝТАѝѝПЕРСПЕКТИВИѝѝПОДАЛЬШИХѝѝДОСЛІДЖЕНЬѝ

В процесі проведеного дослідження висвітлено питання формування практичних компетенцій фахівців 
з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» за допомогою інформацій-
них технологій. Отриманий результат буде корисним для використання викладачами ВНЗ при викладанні 
дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», а також курсами підвищення кваліфікації фахівців з облі-
ку і аудиту. Результат дослідження має теоретичну і практичну цінність в частині формування практичних 
компетенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» за до-
помогою інформаційних технологій. Практичне значення отриманих результатів полягає в прикладній 
спрямованості теоретико-методологічних положень, рекомендацій щодо формування практичних компе-
тенцій фахівців з обліку і аудиту при вивченні дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні», наведених 
у статті, використання яких підвищує рівень їх компетенції. Отже, узагальнюючи вищевикладене, слід від-
значити, що кафедрою обліку і аудиту нагромаджений великий досвід у формуванні практичних компете-
нцій фахівця з обліку і аудиту, і пріоритетним напрямком в подальшому їх розвитку має бути застосування 
новітніх інформаційних освітніх технологій. У подальшому планується розвинути проведене дослідження 
та розробити перелік компетенцій фахівців з обліку і аудиту при викладанні дисципліни «Звітність підпри-
ємства» з використанням інформаційних технологій. 
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Авторомѝ даныѝ рекомендацииѝ поѝ формированиюѝ практическихѝ компетенцийѝ специали-
стовѝсѝучетаѝиѝаудитаѝприѝизученииѝдисциплиныѝ«Учетѝиѝотчетностьѝвѝналогообложении»ѝсѝ
помощьюѝинформационныхѝтехнологий.ѝ

Результатѝисследованияѝимеетѝтеоретическуюѝиѝпрактическуюѝценностьѝвѝчастиѝформи-
рованияѝпрактическихѝ компетенцийѝ специалистовѝпоѝ учетуѝиѝ аудитуѝприѝизученииѝдисци-
плиныѝ «Учетѝ иѝ отчетностьѝ вѝ налогообложении»ѝ сѝ помощьюѝ информационныхѝ технологий.ѝ
Практическоеѝзначениеѝполученныхѝрезультатовѝзаключаетсяѝвѝприкладнойѝнаправленностиѝ
теоретико-методологическихѝ положений,ѝ рекомендацийѝ поѝ формированиюѝ практическихѝ
компетенцийѝспециалистовѝпоѝучетуѝиѝаудитуѝприѝизученииѝдисциплиныѝ«Учетѝиѝотчетностьѝ
вѝналогообложении»,ѝприведенныеѝвѝстатье,ѝвнедрениеѝкотороеѝповышаетѝуровеньѝихѝком-
петенции.ѝ

Ключевыеѝ слова:ѝ компетенции,ѝ специалисты,ѝ учет,ѝ аудит,ѝ налогообложение,ѝ инфор-
мационныеѝтехнологии.ѝ

 
Theѝauthorѝrecommendationsѝonѝformingѝpracticalѝskillsѝofѝexpertsѝinѝaccountingѝandѝauditingѝ

inѝtheѝresearchѝdisciplineѝ"Accountingѝinѝtaxation"ѝthroughѝinformationѝtechnology.ѝ
Theѝresultѝofѝtheѝresearchѝhasѝtheoreticalѝandѝpracticalѝvalueѝinѝtheѝformationѝofѝpracticalѝskillsѝ

ofѝexpertsѝinѝaccountingѝandѝauditingѝinѝtheѝstudyѝdisciplineѝ"Accountingѝinѝtaxation"ѝthroughѝin-
formationѝ technology.ѝTheѝpracticalѝsignificanceѝofѝ theѝ resultsѝ isѝappliedѝ theoreticalѝandѝmeth-
odologicalѝorientationѝ regulations,ѝ recommendationsѝ forѝ theѝ formationѝofѝpracticalѝ skillsѝofѝex-
pertsѝ inѝ accountingѝ andѝ auditingѝ inѝ theѝ researchѝdisciplineѝ "Accountingѝ forѝ taxationѝpurposes"ѝ
listedѝinѝtheѝarticle,ѝtheѝuseѝofѝwhichѝincreasesѝtheѝlevelѝofѝtheirѝcompetence.ѝ

Keyѝwords:ѝcompetence,ѝprofessionals,ѝaccounting,ѝaudit,ѝtax,ѝinformationѝtechnology.ѝ
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