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ВСТУП 
 
 

Дисципліна «Податковий облік і звітність» за освітньо-професійною 

програмою має статус варіативної. 

Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 

СВО ХНАМГ Освітньо-кваліфікаційна характеристика (варіативна 

компонента) спеціаліста  спеціальності – «Облік і аудит», 2004.  

– СВО ХНАМГ Освітньо-професійна програма (варіативна компонента) 

спеціаліста  спеціальності – «Облік і аудит», 2007.  

– СВО ХНАМГ Навчальний план  підготовки  спеціаліста спеціальності 

7.03050901 – «Облік і аудит» ( денна форма навчання), Харків,2011. 

– СВО ХНАМГ Навчальний план  підготовки  спеціаліста спеціальності 

7.03050901 – «Облік і аудит» (заочна форма навчання), Харків, 2011. 

Програма ухвалена кафедрою «Обліку і аудиту» (протокол № 1 від 28.09.2008 

р.) та Вченою радою факультету «Економіки і підприємництва» (протокол № 1 від 

29.08.2011 р.) 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

1.1. Мета, предмет та місце дисципліни  
 

1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: надання теоретичних та 
практичних навичок щодо організації податкового обліку на підприємствах 
України; засвоєння особливостей обліку операцій з метою нарахування та 
сплати податків, зборів (інших обов'язкових платежів) та складання податкової 
звітності. 

1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: система обліку податків та збори 
(обов’язкових платежів). 

 

1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
 

Перелік дисциплін, на які безпосередньо 
спирається вивчення даної дисципліни 

Перелік дисциплін, вивчення яких 
безпосередньо спирається на дану 

дисципліну 

Бухгалтерський облік 
Облік зовнішньоекономічної 

діяльності 
Фінансовий облік 1 Аудит фінансової звітності 
Фінансовий облік 2  
Управлінський облік  

Оподаткування підприємств  
Фінанси підприємств  

Організація податкового контролю  
Аудит  

Організація та методика аудиту  
 

1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 

Модуль     Податковий облік і звітність 

 

Змістові модулі (ЗМ): 
 

ЗМ 1. Основні принципи побудови податкового обліку в Україні.  
 

1. Сутність та правила податкового обліку. 
2. Особливості організації податкового обліку на підприємствах України. 
 

ЗМ 2. Основні принципи відображення у податковому обліку 
господарських операцій підприємств 

3. Податковий облік розрахунків із ПДВ. 
4. Принципі організації та ведення податкового обліку податку на 

прибуток підприємств.  
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5. Особливості відображення в податковому обліку операцій з 
необоротними активами. 

6. Основні принципи відображення в податковому обліку операцій з 
товарно-матеріальними цінностями. 

7. Організація податкового обліку нарахування заробітної плати. 
8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва 
 

1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 

Вміння (за рівням 
сформованості та знання) 

Сфери діяльності 
(виробнича, 

 соціально-виробнича, 
соціально-побутова) 

Функції діяльності 
у виробничій сфері 

(проектувальна, 
організаційна, 
управлінська, 
виконавська, 
технічна, інші) 

1 2 3 
Репродуктивний рівень 

1. Розуміти сутність системи 
податкового обліку та 
процесу її організації на 
підприємстві 

Соціально-виробнича Виконавська 

2. Знати принципи і методи 
обліку податків та зборів на 
підприємстві 

Соціально-виробнича Виконавська 

3. Визначати послідовність 
дій при впровадженні 
системи обліку податків в 
обліковий процес на 
підприємствах 

Виробнича Управлінська 

4. Визначати перелік 
первинних документів 
податкового обліку та 
формувати графік 
документообігу 

Виробнича Виконавська 

5. Здійснювати 
відображення в податковому 
обліку операцій з різними 
видами активів та 
зобов’язань 

Виробнича Виконавська 
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Продовження табл. 
1 2 3 

6. Здійснювати 
відображення в податковому 
обліку розрахунків з 
персоналом 

Виробнича Виконавська, облікова 

7. Відображати результати 
податкового обліку 
господарських операцій в 
фінансовій звітності 
підприємства 

Виробнича Виконавська, облікова 

8. Складати податкову 
звітність, яка  передбачена 
законодавством України 

Виробнича Виконавська, облікова 

Творчий рівень 
9. Прогнозувати 
перспективи розвитку 
податкового обліку в Україні 

Соціально-виробнича Аналітична, Управлінська 

10. Складати реферати та 
аналітичні доповіді з 
тематики, пов’язаної з 
проблемами впровадження 
та функціонування системи 
податкового обліку в 
сучасних умовах 
господарювання 
підприємств, зокрема 
підприємств ЖКГ 

Виробнича Виконавська 

 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 

 

1. Податковий кодекс України ВР України, від 02.12.2010, № 2755-VI  
2. Иванов Ю. Б. Налоговый менеджмент. Учебное пособие / Ю. Б. Иванов, В. В. 

Карпова, Л. Н. Карпов – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 436 с. 
3. Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, инструментарий: 

Монография / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов – Харьков: ИД 
«ИНЖЭК», 2006. – 272 с. 

4. Іванов Ю. Б. Податковий облік та звітність: Конспект лекцій. / Ю. Б. Іванов, 
О. Є. Найденко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 168 с. 

5. Іванов Ю. Б. Податкове рахівництво: Конспект лекцій. / Ю. Б. Іванов, О. Є. 
Найденко. – Х.: Вид ХНЕУ, 2007. – 112 с. 
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1.5. Анотації програми навчальної дисципліни  
 

«Податковий облік і звітність» 
 

Метою вивчення дисципліни є надання теоретичних та практичних 
навичок щодо організації податкового обліку на підприємствах України; 
засвоєння особливостей відображення в обліку процесу нарахування податків 
та зборів.  

Предмет дисципліни: система обліку податків та збори (обов’язкових 
платежів).  

Змістовні модулі (ЗМ): 
ЗМ 1. Основні принципи побудови податкового обліку в Україні. 

1. Сутність та правила податкового обліку. 
2. Особливості організації податкового обліку на підприємствах України. 
ЗМ 2. Основні принципи відображення у податковому обліку 

господарських операцій підприємств 

3. Податковий облік розрахунків із ПДВ. 
4. Принципі організації та ведення податкового обліку податку на 

прибуток підприємств.  
5. Особливості відображення в податковому обліку операцій з 

необоротними активами. 
6. Основні принципи відображення в податковому обліку операцій з 

товарно-матеріальними цінностями. 
7. Організація податкового обліку нарахування заробітної плати. 
8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва 
 

«Податковий облік і звітність» 
 

Цель изучения дисциплины: предоставление теоретических навыков 
относительно организации налогового учета на предприятиях Украины, 
изычение особенностей отражения в учете процесса начисления налогов и 
сборов.  

Предмет изучения: система учета налогов и сборов (обязательных 
платежей).  

Смысловые модули (СМ):  
СМ 1. Основные принципы построения налогового учета в Украине. 

1. Сущность и правила налогового учета. 
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2. Особенности организации налогового учета на предприятиях Украины.  
СМ 2. Основные принципы отражения в налоговом учете хозяйственных 

операций предприятий. 

3. Налоговый учет расчетов НДС. 
4. Принципы организации налогового учета налога на прибыль 

предприятий. 
5. Особенности отражения в налоговом учете операций с необоротными 

активами. 
6. Основные принципы отражения в налоговом учете операций с ТМЦ. 
7. Организация налогового учета процесса начисления заработной платы. 
8. Особенности налогового учета и отчетности субъектом малого 

предпринимательства. 
 

«Tax accounting» 
 

Purpose of study of discipline: capture knowledge’s in relation to organization 
of the fiscal accounting on the enterprises of Ukraine, and also order of reflection in 
the account of separate economic operations with the purpose of extra charge and 
payment of taxes, collections (other obligatory payments), and also drafting of the tax 
accounting. Article of study: system of account of taxes and collections (obligatory 
payments).  

Semantic modules (SМ):  
SМ 1. Basic principles marking a model tax accounting in Ukraine. 
 SМ 2. Basic principles tax accounting economic operations of enterprises. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 

2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента за напрямами підготовки 
та видами навчальної роботи 
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7.03050901 
«Облік і 
аудит» 
(денна) 

3 / 108 2 44 22 22 – 64 – –   2 

7.03050901 
«Облік і 
аудит» 

(заочна) 

2 / 72 2 12 8 4  60 10    2 

 
2.2 Зміст дисципліни 

 

Денна форма навчання                                                       3,0 кредити / 108 годин 
 

Змістові модулі (ЗМ): 
 

ЗМ 1. Основні принципи побудови податкового обліку в Україні. 
(1,5 кредити/ 54 годин) 

1. Сутність та правила податкового обліку. 
2. Особливості організації податкового обліку на підприємствах України. 

ЗМ 2. Основні принципи відображення у податковому обліку 
господарських операцій підприємств 

(1,5 кредити/ 54 годин) 
3. Податковий облік розрахунків із ПДВ. 
4. Принципі організації та ведення податкового обліку податку на прибуток 

підприємств.  
5. Особливості відображення в податковому обліку операцій з необоротними 

активами. 
6. Основні принципи відображення в податковому обліку операцій з товарно-

матеріальними цінностями. 
7. Організація податкового обліку нарахування заробітної плати. 
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8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва 

 

Заочна форма навчання                                                     2,0 кредити / 72 години 
 

Змістові модулі (ЗМ): 
 

ЗМ 1. Основні принципи побудови податкового обліку в Україні. 
(1,0 кредити/ 36 годин) 

1. Сутність та правила податкового обліку. 
2. Особливості організації податкового обліку на підприємствах України. 

ЗМ 2. Основні принципи відображення у податковому обліку 
господарських операцій підприємств 

(1,0 кредити/ 36 годин) 
3. Податковий облік розрахунків із ПДВ. 
4. Принципі організації та ведення податкового обліку податку на прибуток 

підприємств.  
5. Особливості відображення в податковому обліку операцій з необоротними 

активами. 
6. Основні принципи відображення в податковому обліку операцій з товарно-

матеріальними цінностями. 
7. Організація податкового обліку нарахування заробітної плати. 
8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва 
 

2.3 Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 

 

Форми навчальної роботи Модулі (семестри) 
та змістові модулі 

Форми 
навчання 

Всього, 
кредит/годин Лекц. Сем., Пр. Лаб. СРС 

денна 3 / 108 22 22 – 64 Модуль. «Податковий облік і 
звітність» заочна 2,0/72 8 4  60 

денна 1,5 / 54,0 10 10  34 ЗМ 1. Основні принципи 
побудови податкового обліку 
в Україні заочна 1,0 / 36,0 4 2  30 

денна 1,5 / 54,0 12 12  30 
ЗМ 2. Основні принципи 
відображення у податковому 
обліку господарських 
операцій підприємств заочна 1,0 / 36,0 4 2  30 
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2.3.1. Лекційний курс  
Кількість годин 
7.03050901 ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Основні принципи побудови податкового обліку в Україні 4 2 
Тема 1. Сутність та правила податкового обліку. 2 0,5 
Тема 2. Особливості організації податкового обліку на 
підприємствах України. 2 0,5 

ЗМ 2. Основні принципи відображення у податковому обліку 
господарських операцій підприємств 18 6 

Тема 3. Податковий облік розрахунків із ПДВ 
 2 2 

Тема 4. Принципі організації та ведення податкового обліку 
податку на прибуток 
 

4 2 

Тема 5. Особливості відображення в податковому обліку 
операцій з необоротними активами 4 1 

Тема 6. Основні принципи відображення в податковому обліку 
операцій з товарно-матеріальними цінностями. 2 1 

Тема 7. Організація податкового обліку нарахування заробітної 
плати 4  

Тема 8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва 

2  

Разом 22 8 
 

2.3.2. Практичні  заняття 
Кількість годин 
7.03050901  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Основні принципи побудови податкового обліку в Україні 4 0,5 
Тема 1. Сутність та правила податкового обліку. 2  
Тема 2. Особливості організації податкового обліку на 
підприємствах України. 2 0,5 

ЗМ 2. Основні принципи відображення у податковому обліку 
господарських операцій підприємств 18 3,5 

Тема 3. Податковий облік розрахунків із ПДВ 2 1 
Тема 4. Принципі організації та ведення податкового обліку 
податку на прибуток 4 1,5 

Тема 5. Особливості відображення в податковому обліку 
операцій з необоротними активами 4 0,5 

Тема 6. Основні принципи відображення в податковому обліку 
операцій з товарно-матеріальними цінностями. 2 0,5 

Тема 7. Організація податкового обліку нарахування заробітної плати 4  
Тема 8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів 
малого підприємництва 

2  

Разом 22 4 
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2.3.3. Індивідуальні завдання 
Навчальним планом не передбачено виконання індивідуальних завдань 

для студентів денної форми навчання.  
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу згідно з 

Методичними вказівками для проведення практичних занять та виконання 
самостійної роботи з курсу "Податковий облік" – Х.: ХНАМГ, 2007.  

Обсяг  – 10 годин. 
 

2.3.4. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 

дисципліни, придбання необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов’язкових занять. Під час такої роботи використовується навчальна. 
спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою навчальної 
самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді 
розв’язування задач, аналізу ситуацій, написання рефератів, аналітичних 
оглядів.  

Згідно з навчальним планом з курсу "Податковий облік" передбачена 
самостійна робота, на яку припадає 60 годин. 

Основні види самостійної роботи студента: 
1. Робота з науковими та літературними джерелами. 
2. Вивчення додаткової літератури 
3. Вирішення і письмове оформлення самостійних завдань 
4. Підготовка до практичних занять 
5. Підготовка доповідей за темами, запропонованими для самодіагностики. 
6. Підготовка до проміжного та підсумкового контролю 

Розподіл часу самостійної роботи  
Кількість годин 
7.03050901  ОіА 

Зміст 
денне 

навчання 
заочне 

навчання 
ЗМ 1. Основні принципи побудови податкового обліку в Україні 10 10 
Тема 1. Сутність та правила податкового обліку. 5 5 
Тема 2. Особливості організації податкового обліку на підприємствах України. 5 5 
ЗМ 2. Основні принципи відображення у податковому обліку 
господарських операцій підприємств 54 50 

Тема 3. Податковий облік розрахунків із ПДВ 10 10 
Тема 4. Принципі організації та ведення податкового обліку податку 
на прибуток 10 10 

Тема 5. Особливості відображення в податковому обліку операцій з 
необоротними активами 10 10 

Тема 6. Основні принципи відображення в податковому обліку 
операцій з товарно-матеріальними цінностями. 10 10 

Тема 7. Організація податкового обліку нарахування заробітної плати 5 5 
Тема 8. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого 
підприємництва 9 5 

Разом 64 60 
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2.4. Засоби контролю та структура залікового кредиту 

Денна форма навчання 

 Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Поточний контроль зі змістових модулів 

ЗМ 1. 
Тестовий контроль №1 та розгляд задач та практичних 
ситуації 

30 

ЗМ 2. 
Тестовий контроль № 2 та підготовка доповідей за 
запропонованими темами 

30 

Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 
ПМК  40 

 Всього за модулем 100% 
 

Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Оцінювання поточного модульного контролю (ПМК) 

Кількість балів Оцінка за національною шкалою Оцінка за 
шкалою ЕCTS 

більше 90-100 включно Відмінно A 
більше 80-90 включно B 
більше 70-80 включно 

Добре 
C 

більше 60-70 включно D 
більше 50-60 включно 

Задовільно 
E 

більше 25-50 включно 
Незадовільно з можливістю повторного 

складання 
FX 

від 0 до 25 включно 
Незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
F 

 

Заочна форма навчання  

Види та засоби контролю Розподіл балів, % 
Контрольна робота 20 
Залік (тестування) 80 

Разом за модулем 100 % 
 

2.5 Інформаційно-методичне забезпечення 

 Бібліографічні описи, Інтернет адреси ЗМ, де 
застосовується 

1 2 3 
1. Рекомендована основна навчальна література 
(підручники, навчальні посібники, інші видання) 

1. 
Панасик В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік: 
Навчальний посібник.- Тернопіль: Карт-бланш, 2002 . – 260 с. 

1 – 2 

2. 
Гарасим П. М. Податковий облік і звітність на підприємствах: 
Підручник. / П. М. Гарасим, Г. П. Журавель, П. Я. Хомин – К.: ВД 
“Професіонал”, 2004. – 448 с. 

1 – 2 

3. 
Гусакова О. С. Податковий облік: Навч. посібник. – К.: Центр 
навчальної літератури, 2006. – 360 с. 

1 – 2 

4. 
Иванов Ю. Б. Налоговый менеджмент. Учебное пособие / Ю. Б. Иванов, 
В. В. Карпова, Л. Н. Карпов – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 436 с. 

1 – 2 
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Продовження табл. 
1 2 3 

5. 
Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, 
инструментарий: Монография / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. 
Карпов – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 272 с. 

1 – 2 

6. 
Іванов Ю. Б. Альтернативні системи оподаткування. Монографія – 
Харків: Торнадо, 2003. – 516 с. 

1 – 2 

7. 
Іванов Ю. Б. Система оподаткування в схемах і таблицях. Частина 1. 
Загальнодержавні та місцеві податки і збори в Україні: Навчальний 
посібник. – Х.: ВД "ІНЖЕК", 2004. – 416 с. 

1 – 2 

8. 
Іванов Ю. Б. Податковий облік та звітність: Конспект лекцій. / Ю. Б. 
Іванов, О. Є. Найденко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 168 с. 

1 – 2 

9. 
Іванов Ю. Б. Податкове рахівництво: Конспект лекцій. / Ю. Б. 
Іванов, О. Є. Найденко. – Х.: Вид ХНЕУ, 2007. – 112 с. 

1 – 2 

10. 
Чернелевский Л. М. Податковий облік і контроль /Л. М. Чернелевский,    
Т. Ю. Редзюк. – Навчальний посібник. – К.: Пектораль, 2004. – 328 с. 

1 – 2 

2. Додаткові джерела 
(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо) 

1. 
Закон України “Про податок на додану вартість” від 03.04.1997 р., № 
168/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями). 

1 – 2 

2. 
Закон України “Про оподаткування прибутку підприємств” від 
22.05.1997 р., № 283/97-ВР (з наступними змінами і доповненнями). 

1 – 2 

3. Закон України “Про систему оподаткування” від 25.06.1991 р. 1 – 2 

4. 
Кокшарова С.М. Податки в Україні. Учбов. посібник . – 2004 р. – 
CIPA – електронний посібник (www.capcipa.biz). 

1 – 2 

5. 
Порядок заповнення та подання податкової декларації про податок на 
додану вартість. Затверджено наказом ДПА від 15.06.2005 р., № 213 

1 – 2 

6. 
Порядок складання декларації з податку на прибуток підприємства, 
затверджений наказом ДПА України від 29.03.2003 р. № 143 

1 – 2 

7. 
Закон України "Про розмір внесків на деякі види загальнообов'язкового 
державного соціального страхування" від 11.01.2001 р. № 2213-ІІІ 

1 – 2 

8. 
Інструкція з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, 
затверджена наказом Міністерства фінансів України від 01.07.1997 № 141 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 24.12.2004 № 818) 

1 – 2 

3. Методичне забезпечення 
(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських 

занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо) 

1. 
Конспект лекцій з курсу «Податковий облік» для студентів 4 курсу 
денної та 5 курсу заочної форм навчання спеціальності 6.050100 - 
«Облік і аудит» / Укл.: О.Є. Власова: ХНАМГ, – Харків: 2009. – 231 с. 

 

2 

Методичні вказівки до проведення практичних занять з курсу 
“Податковий облік” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної 
форм навчання спеціальності 6.050100 - «Облік і аудит»). Укл.: 
Власова О.Є., Кравцова С.В.; Х.: ХНАМГ, 2009.– 87 с. 

1 – 2 

3 
Власова О.Є., Кравцова С.В. Методичні вказівки до проведення практичних 
занять з курсу «Податковий облік» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу 
заочної форм навчання студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит») 

1 – 2 

4. 

Власова О.Є., Короп О.А. Методичні вказівки для проведення 
практичних занять та виконання самостійної роботи з курсу 
"Податковий облік" (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної 
форм навчання студентів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит»). 

1 – 2 
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