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Дні занять Згідно з розкладом занять   

Консультації Індивідуальні або групові дистанційні консультації через 

систему ПНС 

Мета навчальної дисципліни – формування у студентів компетентностей щодо ведення 

податкового обліку та складання звітності за податками та зборами 

Передумови для навчання 

Податкова система, Основи ЗЕД та митної справи, Фінанси, Бухгалтерський облік  

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Теоретичні аспекти податкового обліку та електронна звітність з 

непрямих податків   

Тема 1. Податковий облік: його структура, принципи та методи ведення 

Тема 2. Загальні вимоги до складання та подання податкової звітності 

Тема 3. Електронна звітність з податку на додану вартість 

Тема 4. Електронна звітність з акцизного податку 

Змістовий модуль 2. Електронна звітність з інших податків та зборів  

Тема 5. Електронна звітність з податку на прибуток підприємств 

Тема 6. Електронна звітність з податку на доходи фізичних осіб 

Тема 7. Електронна звітність з інших податків та зборів 

Тема 8. П Електронна звітність з єдиного податку 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

MS Excel 

Сторінка курсу на платформі Мoodle 

(персональна навчальна система) 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=917  

Рекомендовані джерела 

Основна 

1. Іванов Ю. Б. Податковий облік і звітність : підручник / Ю. Б. Іванов, В. В. Карпова, О. Є. 

Найденко. – Київ. : Знання, 2011. – 710 с. 

2. Найденко О. Є. Організація податкового процесу : навч. посіб. / О. Є. Найденко, К. В. 

Давискіба. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015 – 268 с.  
 

https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=917
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3. Найденко А. Е. Методы налогового учета: плюсы и минусы       для государства и 

налогоплательщика / А. Е. Найденко // Бизнес Информ – 2008. – № 8. – С. 66–70. 

4. Найденко А. Е. Налоговый учет: проблемы развития / А. Е. Найденко // Бизнес Информ. – 

2007. – № 12(2). – С. 47–50.  

5. Найденко А. Е. Проблемы налогового учета и отчетности по налогу на прибыль предприятий / А. 

Е. Найденко // Бизнес Информ. – 2011. – №2(2). – C. 56–59. 

6. Найденко О. Є. Податковий облік крізь призму принципів його ведення / О. Є. Найденко // 

Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник ХНАМГ. Серія: економічні науки. 

– Київ : Техніка, 2009. – № 89.  – С. 303–308. 

Система оцінювання результатів навчання 

Студенти отримують оцінки за: експрес-опитування на лекціях (від 0 до 3 балів); виконання 

практичних та лабораторних завдань (від 0 до 5 балів); написання есе (від 0 до 7 балів); участь 

у ділових іграх (від 0 до 10 балів); підготовка презентації (від 0 до 10 балів); виконання 

самостійних контрольних робіт (від 0 до 15 балів за кожну контрольну роботу).  

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни (приклад) 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Експрес-опитування на лекціях  18 

Виконання практичних та лабораторних завдань  25 

Есе 7 

Ділова гра  10 

Письмові контрольні роботи 30 

Презентація  10 

Екзамен (за наявності) 0 

Максимальна кількість балів 100 

Відповідність шкали оцінювання ЄКТС національній системі оцінювання 

та ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ЄКТС 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену (іспиту), диференційованого заліку, 

курсового проекту (роботи), практики, тренінгу 
для заліку 

90 – 100 A відмінно 

зараховано 

82 – 89 B 
добре 

74 – 81 C 

64 – 73 D 
задовільно 

60 – 63 E 

35 – 59 FX 
незадовільно не зараховано 

1 – 34 F 

Політики навчальної дисципліни 

Студенти, які будуть виконувати завдання після встановленого терміну, будуть оцінюватися із 

застосуванням коефіцієнту 0,75 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни  

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/13606 

http://www.repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/21395  
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