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ВСТУП 

 

Програма вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» 

складена відповідно до освітньо-професійної програми підготовки спеціаліста 

за напрямом підготовки для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік 

і аудит», спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит», спеціалізація «Облік і 

аудит». 

 

Предметом система обліку податків та збори (обов’язкових платежів). 

 

Міждисциплінарні зв’язки: бухгалтерський облік, фінансовий облік 1, 

фінансовий облік 2, управлінський облік, оподаткування підприємств, фінанси 

підприємств, організація податкового контролю, аудит, організація та методика 

аудиту, облік зовнішньоекономічної діяльності, аудит фінансової звітності. 

 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Методологічні засади організації податкового обліку непрямих 

податків. 

2. Податковий облік та звітність з інших податків та зборів. 

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Податковий облік і 

звітність» опанування студентами 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), вивчення методики складання і подання 

податкової звітності в Україні. 

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Податковий облік і 

звітність» є: 

� вивчення основних законодавчих та нормативних актів, які 

регламентують питання податкового обліку та податкової звітності;  

� розгляд взаємозв’язку та суперечностей між бухгалтерським та 

податковим обліком; 

� ознайомлення з основними складовими податкового обліку: предмет, 

завдання, функції; 
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� вивчення та характеристика загальних вимог, які ставляться до 

податкової звітності; 

� ознайомлення з порядком ведення податкового обліку та звітності на 

підприємстві.  

 

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати:  

� основні законодавчі та нормативні акти, якими регламентується питання 

податкового обліку та звітності; 

� основні спільні риси та відмінності між бухгалтерським та податковим 

обліком;  

� економічну сутність податкового обліку, його предмет, задачі та 

функції; 

� загальні вимоги, які ставляться до податкової звітності; 

� методи податкового обліку; 

� організацію податкового обліку податків, зборів та обов’язкових 

платежів та порядок складання податкової звітності за ними; 

� порядок ведення податкового обліку суб’єктами малого підприємництва 

та складання ними податкової звітності.   

 

вміти: 

� використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які 

регламентують порядок ведення податкового обліку та звітності на 

підприємстві; 

� пояснювати взаємозв’язок та відмінності податкового та 

бухгалтерського обліку; 

� вести податковий облік різних податків та зборів; 

� складати основні види податкової звітності. 

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 108 годин / 3,0 кредитів 

ECTS. 
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2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 

 

ЗМ 1. Методологічні засади організації податкового обліку непрямих 

податків 

Тема 1. Сутність та правила податкового обліку. 

Тема 2. Податковий облік та звітність ПДВ. 

 

ЗМ 2. Податковий облік та звітність з інших податків та зборів 

Тема 3. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств.  

Тема 4. Особливості податкового обліку нарахування заробітної плати. 

Тема 5. Особливості податкового обліку та звітності суб’єктів малого 

підприємництва 

Тема 6. Податковий облік як джерело корпоративного податкового 

менеджменту 

 

3. Рекомендована література 

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. 

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»). 

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»). 

5. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійного 

вивчення навчальної дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів 

5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – «Облік і 

аудит») / Укл. Власова О. Є.; Харків: ХНАМГ, 2012. – 62 с. 
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6. Податковий кодекс України ВР України, від 02.12.2010, № 2755-VI 

7. Иванов Ю. Б. Налоговый менеджмент. Учебное пособие / Ю. Б. Иванов, 

В. В. Карпова, Л. Н. Карпов – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 436 с. 

8. Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, 

инструментарий: Монография / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов – 

Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 272 с. 

9. Иванов Ю. Б. Налоговый менеджмент. Учебное пособие / Ю. Б. Иванов, 

В. В. Карпова, Л. Н. Карпов – Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 436 с. 

10. Иванов Ю. Б. Налоговое планирование: принципы, методы, 

инструментарий: Монография / Ю. Б. Иванов, В. В. Карпова, Л. Н. Карпов – 

Харьков: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 272 с. 

11. Іванов Ю. Б. Податковий облік та звітність: Конспект лекцій. /  

Ю. Б. Іванов, О. Є. Найденко. – Х.: ВД “ІНЖЕК”, 2007. – 168 с. 

12. Іванов Ю. Б. Податкове рахівництво: Конспект лекцій. / Ю. Б. Іванов, 

О. Є. Найденко. – Х.: Вид ХНЕУ, 2007. – 112 с. 

13. Кокшарова С.М. Податки в Україні. Учбов. посібник . – 2004 р. – 

CIPA – електронний посібник (www.capcipa.biz). 

14. 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). 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: залік. 

 
5. Засоби діагностики успішності 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. 
Контрольна робота та підготовка доповідей за 
запропонованими темами 

30 

 Підсумковий контроль з МОДУЛЮ   

ПМК  40 

 Всього за модулем  100% 



7 

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

 

Сума балів за всі 
види навчальної 

діяльності 

Оцінка 
ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 
проекту (роботи), практики

для заліку 

90 – 100 А відмінно 

зараховано 
82 – 89 В 

добре 
74 – 81 С 
64 – 73 D 

задовільно 
60 – 63 Е 

35 – 59 FX 
незадовільно з можливістю 

повторного складання 

не зараховано з 
можливістю повторного 

складання 

0 – 34 F 
незадовільно з обов’язковим 

повторним вивченням 
дисципліни 

не зараховано з 
обов’язковим повторним 
вивченням дисципліни 

    

Заочна форма навчання  

Види та засоби контролю Розподіл балів, % 

Контрольна робота 20 

Залік (тестування) 80 

Разом за модулем 100 % 
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Навчальне видання 
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