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Кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економічного аналізу та обліку НТУ «ХПІ». Досвід роботи – 19 років. Автор біля 100 
наукових та навчально-методичних праць. Провідний лектор з дисциплін: «Організація бухгалтерського обліку», «Облік та оподаткування 
малих підприємств», «Облік та звітність в оподаткуванні», «Облік у зарубіжних країнах» 

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО ДИСЦИПЛІНУ  

Анотація 
Дисципліна спрямована на оволодіння теоретичними та практичними основами формування у студентів компетентностей щодо ведення 
податкового обліку та складання звітності за загальнодержавними та місцевими податками та зборами. 

Мета та цілі Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні сучасної системи знань з теорії і практики ведення обліку та подання податкової 
звітності за даними бухгалтерської звітності 

Формат Лекції, практичні заняття, консультації. Підсумковий контроль - залік 

Результати навчання 
Оволодіння студентами теоретико-методичними та практичними навичками здійснення податкового обліку господарської діяльності підприємств 
різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах, а також  складання, подання та аналіз податкової звітності та подальшої 
науково-теоретичної праці з питань оподаткування 

Обсяг Загальний обсяг дисципліни 120 год.: лекції – 32 год., практичні заняття – 32 год., самостійна робота – 56 год. 

Пререквізити «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Оподаткування», «Звітність підприємств» 

Вимоги 
викладача 

Студент зобов'язаний відвідувати всі заняття згідно розкладу, не спізнюватися. Дотримуватися етики поведінки. Працювати з 
навчальною та додатковою літературою, з літературою на електронних носіях і в Інтернеті. При пропуску лекційних та практичних занять 
проводиться усна співбесіда за темою. З метою оволодіння необхідною якістю освіти з дисципліни потрібно відвідуваність і регулярна 
підготовленість до занять. Без особистої присутності студента підсумковий контроль не проводиться. 

  



СТРУКТУРА ДИСЦИПЛІНИ  
Лекція 1 Податковий облік: його зміст та 

організація на підприємстві 
Практичне 
заняття 1 

Сутність та принципи системи оподаткування в 
Україні. Податок: його сутність та класифікація. 
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Сутність податкового обліку та його 
відмінності від бухгалтерського обліку. 

Лекція 2 Податковий облік та податкова 
звітність  

Практичне 
заняття 2 

Методика організації податкового обліку на 
підприємствах, організаціях 

Нормативно-правове забезпечення 
податкового обліку. 

Лекція 3 Податковий облік та звітність з 
податку на додану вартість 

Практичне 
Заняття 3 

Сутність ПДВ, механізм його обчислення, 
платники та ставки податку. Податкове 
зобов’язання та податковий кредит з ПДВ. 

Об’єкт та база оподаткування ПДВ. 
Звільнення від оподаткування ПДВ. 

Лекція 4 Облік та звітність з податку на 
прибуток підприємств 

Практичне 
Заняття 4 

Загальна характеристика правового механізму 
податку на прибуток підприємств Порядок 
обчислення податку на прибуток підприємства та 
сплати 

Об’єкт та база оподаткування податку 
на прибуток підприємств 

Лекція 5 Податковий облік та звітність з 
податку з доходів фізичних осіб 

Практичне 
заняття 5 

Розрахунок ПДФО; застосування податкових пільг 
з ПДФО; податковий розрахунок з ПДФО 

Облік та податковий розрахунок сум 
доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум 
утриманого з них податку. (ПДФО) 

Лекція 6 Податковий облік та звітність за 
спрощеною системою 
оподаткування 

Практичне 
заняття 6 

Визначення єдиного податку для різних груп 
спрощенців; податковий розрахунок з єдиного 
податку 

Облік складання та подання звітності 
по спрощеній системі  оподаткування 

Лекція 7 Податковий облік та звітність за 
платою за землю 

Практичне 
Заняття 7 

Особливості оподаткування використання 
земельних ділянок різного призначення 

Облік та податкова звітність з 
ресурсних платежів  

Лекція 8 Податковий облік та звітність 
сільськогосподарських виробників 

Практичне 
заняття 8 

Податковий облік та звітність 
сільськогосподарських виробників 

Податковий облік та звітність 
сільськогосподарських виробників 

Лекція 9 Податковий облік та звітність з 
інших податків, зборів й 
обов’язкових платежів 

Практичне 
Заняття 9 

Податковий облік та звітність з: акцизного 
податку; митних операцій; екологічного податку; 
збору за першу реєстрацію транспортного засобу; 
збору на розвиток виноградарства, садівництва та 
хмелярства; збору за спеціальне використання 
води; плати за користування надрами; 
туристичного збору; збору за місця для 
паркування транспортних засобів 

Податковий облік та звітність з інших 
податків, зборів й обов’язкових 
платежів 

 

ЛІТЕРАТУРА  ТА  НАВЧАЛЬНІ  МАТЕРІАЛИ  
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1 Конспект лекцій з курсу «Облік та звітність в оподаткуванні» для студентів першого 

(бакалаврського рівня) спеціальності 071 «Облік, аудит і оподаткування» всіх форм навчання. 
Автор: Мелень О.В. 

2 Мелень О.В. Актуальні питання податкової політики та її роль у державному регулюванні 
економіки /Мелень О.В., Вовк І.В./ України Збірник наукових праць ІІ-го Міжвузівського 
молодіжного нау-ково-практичного форуму: «Наука і освіта – запорука розвитку економіки». 
– Харків: НТУ «ХПІ», 2014.с. 71-73 

3 Мелень О.В.Сучасні питання оподаткування малого бізнесу / Мелень О.В., Абрамова О.В/ 
XХІV Міжнародна науково-практична конференція «ІНФОР-МАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, 
ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ’Я» Тези доповідей ХXІV міжнародної нау-ково-
практичної конференції, Ч.III (18-20 травня 2016р., Хар-ків) (MicroCAD-2016)., с – 226 

4 Коптєва Г. М. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник / Г. М. Коптєва ; Нац. техн. ун-
т "Харків. політехн. ін-т". – Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2018. – 493 с. 

5 Податкова система: Навчальний 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. 

6 Гресь Н.Л. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. пос. / Н.Л. Гресь, К.К. Недоступ / за заг. ред. 
проф. М.Т. Теловатої; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». 
– Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 152 с. 

7 Податкова система: Навчальний 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. 

8 Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу : навч. посібн. / С. І. Дробязко, Т. М. 
Козир, С. Б. Холод ; за заг. ред. П. Й. Атамаса. - Київ. : Центр навч. літ-ри, 2012. - 416 с. 

9 Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та 
ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с 
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1 Закон України « Про бухгалтерський облік і фінансову 
звітність»: від 16.07.99 р. № 966 – ХІV. 
2. Податковий кодекс України ВР України, від 02.12.2010, № 
2755-VI [Електронний ресурс]. – режим доступу : 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 
3. Положення про Державну фіскальну службу України : 
Постанова Кабінету Міністрів України від 21.05.2014 р. № 
236. Дата оновлення: 27.08.2016. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/236-2014-%D0%BF 
4. Довідник пільг, наданих чинним законодавством по 
сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів. 
Офіційний портал Державної фіскальної служби України. 
Дата оновлення: 10.10.2018. URL: 
http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri-perelik/dovidniki-
/54005.html 
5. Порядок обліку сум податків та зборів, не сплачених 
суб'єктом господарювання до бюджету у зв'язку з 
отриманням податкових пільг : Постанова Кабінету 
Міністрів України від 27.12.2010 р. № 1233. URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2010-%D0%BF 
6. Нові методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: 
особливості застосування в обліку та аудиті / Брік С.В., 
Мардус Н.Ю., Мелень О.В./ Всеукраїнський науково-
виробничий журнал «Інноваційна економіка». – Тернопіль, 
– 2014. − №5’2014[54] . – С. 308-310 
7. Мелень О.В. Дослідження та аналіз рівнів нормативного 
регулювання бухгалтерського обліку в Україні /О.В. Мелень 
, Торяник Ю.О./ Дослідження та оптимізація економічних 
процесів : кол. моног. / за ред.. О. В. Манойленко. – Х. : ТОВ 
«Щедра садиба плюс». ». – 2015. – 345 с. – Розд.1. ( С. 41-46) 
8. Мелень О.В. Обліково-аналітичне забезпечення 
управління результатами діяльності підприємств 
готельного бізнесу [Електронний ресурс] / Н. М. 
Побережна, Л. С. Стригуль, О. В. Мелень // Інфраструктура 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri-perelik/dovidniki-/54005.html
http://sfs.gov.ua/dovidniki-reestri-perelik/dovidniki-/54005.html
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1233-2010-%D0%BF


ринку : електрон. наук.-практ. журн. – 2018. – Вип. 26. – С. 
395-402. 
9. Озерчук О. В. Фіскальна ефективність непрямих податків 
в Україні / О. В. Озерчук / Наукові праці НДФІ, 2014. – № 2 
(67). 
10. Лоя М. І. Проблемні аспекти розвитку бухгалтерського 
обліку в сучасних умовах нестабільності економічної сфери 
/ М. І. Лоя // Економічні науки. Сер. : Економіка та 
економічні науки. – 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу: http://cyberleninka.ru/article 
11. Кузьменко Г. І. Формування облікової політики 
підприємства в цілях оподаткування / Г. І. Кузьменко // 
Економічний простір. – 2015. – No 56/1 – С. 210 - 216. 
12. Пукач О. О. Запровадження податку на нерухоме майно 
в Україні: проблеми та перспективи / О. О. Пукач. – Наука. – 
Київ., 2014. – 240 с 
13. Періодичне видання “Налоги и бухгалтерский учет” 
2017-19 р.р. вид. Фактор, Харків. 
 

ПЕРЕЛІК  ЗАПИТАНЬ  ДЛЯ  ПІДГОТОВКИ  ДО  ІСПИТУ  

Место для ввода текста. 

ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ  

Место для ввода текста. 

СИСТЕМА  ОЦІНЮВАННЯ  
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Сума балів за всі види 
навчальної діяльності Оцінка ЕСТS Оцінка за національною 

шкалою 
На

ра
ху

ва
нн

я 
ба

лі
в Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

• написання модульних контрольних робіт та підсумкової 
модульної роботи: 50% семестрової оцінки; 
• практичні заняття: 25% семестрової оцінки; 
• самостійна робота: 25% семестрової оцінки 

90-100 А відмінно 
82-89 В 

добре 
75-81 С 
64-74 D 

задовільно 
60-63 Е 

http://cyberleninka.ru/article


35-59 FХ незадовільно з можливістю 
повторного складання 

0-34 F незадовільно з обов'язковим 
повторним вивченням дисципліни 

НОРМИ  АКАДЕМІЧНОЇ  ЕТИКИ  

Студент повинен дотримуватися «Кодексу етики академічних взаємин і доброчесності НТУ« ХПІ »»: виявляти дисциплінованість, вихованість, 
доброзичливість, чесність, відповідальність. Конфліктні ситуації повинні відкрито обговорюватися в навчальних групах з викладачем, а при нерозв'язності 
конфлікту звертатися до завідувача кафедри економічного аналізу та обліку. 

Силабус за змістом повністю відповідає робочій програмі навчальної дисципліни 

 

 


