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1. ЗАГАЛЬНІ   ПОЛОЖЕННЯ 

 
Дисципліна «Податкова система» вивчається студентами денної 

та заочної форми навчання згідно з навчальним планом.  

Мета дисципліни «Податкова система» – вивчення фінансових 

відносин, пов’язаних з примусовим відчуженням і перерозподілом 

частини вартості національного продукту з метою формування 

загальнодержавного фонду грошових ресурсів. 

Завдання дисципліни «Податкова система»:  

1) вивчення теоретичних та організаційних основ податкової 

системи та податкової політики; 

2) ознайомлення з методикою розрахунків і порядком сплати 

прямих та непрямих податків та зборів (обов’язкових платежів) 

юридичними та фізичними особами; 

3) вивчення альтернативних систем оподаткування; 

4) ознайомлення з діяльністю Міністерства доходів і зборів 

України; 

5) засвоєння основних понять податкової системи;  

6) набуття практичних навичок визначення податків і зборів з 

метою прийняття правильних управлінських рішень в ході 

фінансово-господарської діяльності. 

Предмет навчальної дисципліни: економічні відносини з 

приводу перерозподілу валового внутрішнього продукту і 

національного доходу для створення загальнодержавного 

централізованого фонду грошових коштів.  

Вивчивши дисципліну «Податкова система» студенти повинні 

знати: 

− поняття та складові елементи податкової системи, основи її 

організації; 

− методику розрахунку основних податків та зборів 

(обов’язкових платежів); 

− основні проблеми податкової системи та напрями її 

вдосконалення. 

Також студенти повинні вміти: 

− розраховувати розмір податкових зобов’язань, враховуючи 

особливості діяльності суб’єктів господарювання; 
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− складати на основі проведених розрахунків відповідні звітні 

форми: декларації, розрахунки, звіти; 

− визначати вплив податкових платежів та інших 

обов’язкових платежів неподаткового характеру на результати 

фінансового-господарської діяльності підприємства; 

− використовувати методи податкового планування. 

 

2. ТЕМАТИЧНИЙ ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ 

Змістовий модуль 1. Адміністрування податків і зборів 

 

Тема 1. Сутність і види податків  
Поняття податків. Соціально-економічна сутність податків. 

Функції податків. Фіскальна функція податків. Регулююча функція 

податків. Стимулююча функція податків. 

Класифікація податків.  Прямі та непрямі податки. Державні та 

місцеві податки і збори.  

Характеристика елементів податку. Види податкових ставок. 

Пропорційні, прогресивні, регресивні ставки. 

 

Тема 2. Організація податкової системи, функції 
Міністерства доходів і зборів України  

Поняття податкової системи та податкової політики. Еволюція 

податкових систем. 

Характеристика системи оподаткування України. Принципи 

податкового законодавства. 

Визначення податкового контролю та способи його здійснення. 

Структура Міністерства доходів і зборів України, його завдання та 

функції.  

Податкові перевірки: види, порядок і строки проведення. 

Оформлення результатів перевірок. 

 

Тема 3. Облік платників і надходжень податків до бюджету  

Загальні положення щодо обліку платників податків. 

Особливості взяття на облік юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців. Державний реєстр фізичних осіб − платників податків. 

Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення 

податкового боргу платника податків. Строки сплати зобов’язань. 

Податкова застава. 
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Змістовий модуль 2. Система оподаткування України 

 

Тема 4. Податок на додану вартість 

Податок на додану вартість як форма непрямого оподаткування. 

Суть податку на додану вартість, його призначення та ставки.  

Платники податку на додану вартість, вимоги щодо реєстрації. 

Об’єкт оподаткування і податкова база. Операції, звільнені від 

оподаткування. Податковий кредит. Порядок визначення суми 

податку, що підлягає сплаті або відшкодуванню з Державного 

бюджету України, строки проведення розрахунків. Фінансовий 

казначейський вексель. Первинний облік податку та податкова 

документація з податку на додану вартість.  

 

Тема 5. Акцизний податок 

Акцизний податок: платники, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування. Перелік підакцизних товарів та ставок податку. 

Порядок обчислення  та сплати акцизного податку.  

Законодавчі зміни у сфері обігу спирту, алкоголю та тютюну, 

пов’язані з прийняттям ПКУ. 

 

Тема 6. Мито 

Поняття мита. Мито як джерело доходів бюджету і як засіб 

регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Митна політика. 

Види мита. Мито: платники, об’єкти оподаткування, пільги, 

порядок розрахунку і сплати. Поняття митної вартості товарів та 

методи її визначення. 

 

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

Податок на прибуток підприємств у податковій системі України: 

сутність і значення. Платники податку на прибуток. Порядок 

визначення об’єкту оподаткування: визначення та склад доходів, 

дата визнання доходів від продажу товарів (робіт, послуг), склад 

витрат та порядок їх визнання, дата визнання витрат, що формують 

собівартість, заборони та обмеження на витрати. Податковий облік 

основних засобів та нематеріальних активів. Пооб’єктне 

нарахування амортизації. Ставки податку на прибуток. Чинний 

порядок обчислення податку на прибуток. Пільги та звільнення від 

оподаткування.  
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Тема 8. Фіксований сільськогосподарський податок 

Фіксований сільськогосподарський податок: платники податку, 

порядок обчислення податку, строки сплати ФСП, платежі, від яких 

звільнені суб’єкти ФСП. 

 

Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб 

Податок на доходи фізичних осіб: платники, об’єкти 

оподаткування, база оподаткування. Податкові агенти. 

Податкові соціальні пільги. Особливості оподаткування окремих 

видів доходів. Неоподатковувані доходи. Поняття податкової 

знижки. Декларування доходів та сплата податку за наслідками 

року. 

  

 Тема 10. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

Поняття суб’єктів малого підприємництва. Спрощена система 

оподаткування обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва. 

Єдиний податок та його податкові елементи. 

Платники єдиного податку. Об’єкти оподаткування. Ставки 

єдиного податку. Умови переходу на спрощену систему 

оподаткування. Терміни сплати податку. 

 

Тема 11. Плата за використання ресурсів 

Поняття екологічного податку: визначення платників, об’єкт та 

база оподаткування, ставки. Порядок обчислення та сплати податку.  

Сутність збору за спеціальне використання води.  

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів: платники, 

ставки збору, порядок його обчислення та сплати. 

Збір за користування радіочастотним ресурсом України, його 

платники. 

 

Тема 12. Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

Сутність єдиного соціального внеску. Платники, база 

нарахування єдиного внеску. Розмір єдиного внеску та пропорції 

його розподілу за видами загальнообов'язкового державного 

соціального страхування. Порядок обчислення і сплати єдиного 

внеску. Державний реєстр загальнообов'язкового державного 
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соціального страхування. Відповідальність за порушення 

законодавства про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування і 

загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.  

 

 

3. ТЕМИ ТА ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Теми та зміст практичних занять з дисципліни «Податкова 

система» наведено у табл. 1. 

Таблиця 1 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість годин 

денна 

форма 

заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Адміністрування податків і зборів 

1. Сутність і види податків 2 - 

2. Організація податкової системи, 

функції Міністерства доходів і зборів 

України 

- - 

3. Облік платників і надходжень 

податків до бюджету 

- - 

Змістовий модуль 2. Система оподаткування України 

4. Податок на додану вартість 6 1 

5. Акцизний податок 2 - 

6. Мито 2 - 

7. Податок на прибуток підприємств 4 1 

8. Фіксований сільськогосподарський 

податок 

2 - 

9. Податок з доходів фізичних осіб 6 2 

10. Спрощена система оподаткування 

суб’єктів малого підприємництва 

2 - 

11. Плата за використання ресурсів  - - 

12. Єдиний внесок на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування 

4 2 

 Разом: 30 6 
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4. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ЗАВДАННЯ ДЛЯ 

ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

Практичне заняття № 1 

ТЕМА:  «Сутність і види податків» 
 

План заняття: 

1. Податки: їх зміст та функції. 

2. Класифікація податків. 

3. Види податків і зборів, передбачених податковою 

системою України. 

 
Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: вивчення студентами загальних засад побудови 

податкової системи України. 

 

Завдання 1 

Провести класифікацію податків і зборів на загальнодержавні і 

місцеві: 

1. Податок на прибуток підприємств; 

2. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

природний газ для споживачів усіх форм власності; 

3. Плата за використання інших природних ресурсів; 

4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

5. Єдиний податок; 

6. Податок на доходи фізичних осіб; 

7. Податок на додану вартість; 

8. Акцизний податок; 

9. Збір за місця для паркування транспортних засобів; 

10. Туристичний збірЕкологічний податок; 

11. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, 

транзитне транспортування трубопроводами природного газу та 

аміаку територією України; 

12. Рентна плата за нафту, природний газ і газовий конденсат, 

що видобуваються в Україні; 
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13.    Плата за користування надрами; 

14. Плата за землю; 

15. Фіксований сільськогосподарський податок; 

16. Мито; 

17. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу; 

18. Збір за користування радіочастотним ресурсом України; 

19. Збір за спеціальне використання води; 

20. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів; 

21. Збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства; 

22. Збір у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на 

електричну та теплову енергію, крім електроенергії, виробленої 

кваліфікованими когенераційними установками; 

23. Збір за провадження деяких видів підприємницької 

діяльності. 

 

Завдання 2 
27.04.201_ р. ПП «Креатив» придбало офісні меблі у ПП 

«Успіх» вартістю 20 000 грн. ПДВ – 20%.  

28.04 підприємство оплатило придбаний актив.  

29.04 ТОВ «Транзит» надало послуги по транспортуванню 

меблів, за що було сплачено 320 грн. , ПДВ – 20% від такої вартості. 

30.04 актив введено в експлуатацію.  

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку, визначаючи при цьому суму податкового кредиту. 

 

 

Питання для обговорення: 

1. Що таке податкова система України? 

2. Які вам відомі види податків і зборів? 

3. Які існують функції податків? 

4. Сформуйте визначення податків і зборів. 

5. Яким документом регламентовано в основному побудову 

податкової системи України? 

 

�  Література: [1, 2, 3, 4, 5] 
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Практичне заняття № 2-4 

ТЕМА: «Податок на додану вартість» 
 

План заняття: 

1.  Загальна характеристика ПДВ: платники, об’єкт, база 

оподаткування, ставки ПДВ. 

2. Поняття податкового кредиту та податкового 

зобов’язання. 

3. Пільги в оподаткуванні ПДВ. 

4. Податкова документація з ПДВ. 
 

Кількість годин: 6 год. 

 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з сутністю 

податку на додану вартість. 

 

Завдання 2.1 
ПП «Креатив» у квітні  201__ р. реалізувало товари на суму 

18000 грн у т.ч. ПДВ для ПП «Сфера», собівартість яких склала 

7000 грн. 

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку, визначаючи при цьому суму податкових зобов’язань та 

обчислити суму ПДВ, що підлягає до сплати у бюджет ПП 

«Креатив» у квітні 201___ р. 

 

Завдання 2.2 

 

ПП «Креатив» вирішило реалізувати верстат, первісна вартість 

якого складає 17300 грн., нарахований знос – 5600 грн. Внаслідок 

такої реалізації отримано дохід в обсязі 18000 грн., в т.ч. ПДВ. 

Завдання: відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку та визначити суму податкового зобов’язання з ПДВ, що 

виникло при реалізації необоротного актива. 

 

Завдання 2.3 
Завдання: відобразити операції, здійснені ПП «Успіх» на 

рахунках бухгалтерського обліку. Обчислити суму ПДВ, що 

підлягає до сплати у бюджет ПП «Успіх» (табл. 2). 
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Таблиця 2 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ 

з/п 

Зміст операції Де 

бет 

Кре
дит 

Сума 

грн. 

1. Придбано товари: рахунках 

бухгалтерського обліку 

500 пачок паперу по 42,00 грн; 

150 гелевих ручок по 12 грн; 

220 коректорів по 16 грн. 

   

2. Відображено ПК з ПДВ – 20%    

3. Оплачено вартість придбаних  товарів    

4. Придбано паливо: 

Бензин А-95 – 500 літрів по 8,9 

Бензин А-98 – 490 літрів по 9,1 

Дизельне паливо – 850 літрів по 7,8 грн. 

   

5. Відображено ПК з ПДВ – 20%    

6. Оплачено вартість придбаного палива    

7. Придбано підзвітною особою блокнот    

8. Відображено ПК з ПДВ – 20%    

9. Реалізовано товари: 

500 пачок паперу по 52,00 грн; 

150 гелевих ручок по 18 грн; 

220 коректорів по 24 грн. 

   

10. Відображено ПЗ з ПДВ    

11. Відображено собівартість реалізованих 

товарів 

   

12. Реалізовано  паливо: 

Бензин А-95 – 500 літрів по 9,3 

Бензин А-98 – 490 літрів по 9,8 

Дизельне паливо – 850 літрів по 8,9 грн. 

   

13. Відображено ПЗ з ПДВ    

14. Відображено собівартість реалізованого 

палива 

   

15. Списано доходи від реалізації товарів на 

фінансовий результат 

   

16. Списано доходи від реалізації палива на 

фінансовий результат 

   

17. Списано витрати на фінансові результати    

18. Списано витрати на фінансові результати    

19. Віднесено фінансовий результат до складу 

прибутку 
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Завдання 2.4 
Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету у 

поточному місяці приватним підприємством «Оптимум», якщо 

продаж товарів становив 240 тис. грн. (в т.ч. ПДВ), а в поточному 

місяці підприємство придбало основні засоби, вартість яких 

підлягає амортизації, на суму 12 тис. грн. (разом з ПДВ) та 

сировину - на суму 6 тис. грн. (в т.ч. ПДВ). 

Завдання: визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

Завдання 2.5 
У січні 201__ р. ПП «Креатив» реалізувало продукцію на суму 

36 000 в т.ч. ПДВ та товарів на суму 28000 грн., ПДВ – 20%. 

Підприємством було закуплено: сировину і матеріали на суму 

40 000, 00 грн. ПДВ – 20%; паливо – на суму 10 000, 000. ПДВ – 

20%; запасні частини – на суму 9 000 грн. в т.ч. ПДВ. 

Завдання: визначити податкове зобов’язання, податковий кредит 

та ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

 

Завдання 2.6 
Визначити ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету ПП «Успіх» за 

січень 201__ р. (табл. 3). 

Таблиця 3 

Дата Зміст операції ПЗ ПК 

09.01 Отримано кошти від ПП «Надія» за реалізовані у 

грудні 2013 р. товари  у сумі 3600 (в т.ч. ПДВ) 

  

10.01 Реалізовано товари для ПП «Зірка» на суму 6000 

грн. (в т.ч. ПДВ)  

  

11.01 Надійшли кошти від ПП «Зірка» на суму 6000 грн. 

(в т.ч. ПДВ) 

  

12.01 Надійшов аванс від ПП «Сяйво» у сумі 2400 (в т.ч. 

ПДВ) 

  

13.01 Реалізовано готову продукцію для ПП «Сяйво» у 

сумі 2400 (в т.ч. ПДВ) 

  

15.01 Придбано паливо у ТзОВ «Альянс» на суму 900 

грн. ПДВ – 20% 

  

15.01 Сплачено за придбане паливо ТзОВ «Альянс» у 

сумі 900 грн. ПДВ – 20% 

  

21.01 Сплачено вартість послуг з оренди приміщення для 

ПП «Оренда-Люкс» за січень 201__ р. у сумі 1620 

грн. (в т.ч. ПДВ) 

  

 Разом:   
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Питання для обговорення: 

1. Яким нормативним документом визначається порядок 

оподаткування операції ПДВ? 

2. Якими є терміни сплати ПДВ? 

3. Що являють собою податковий кредит та податкове 

зобов’язання ? 

4. У яких випадках формується податкова накладна? 

5. Які операції звільнені від оподаткування ПДВ? 

 

�  Література: [1, 2, 3, 5] 

 

Практичне заняття № 5 

ТЕМА: «Акцизний податок» 
 

План заняття: 

1. Характеристика акцизного податку. 

2. Ставки акцизного податку. 

3. Маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 
 

Кількість годин: 2 год. 

 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з розв’язування задач щодо операцій з визначення 

акцизного податку. 

 

Завдання 5.1 
 

У січні 201__ року вітчизняним підприємством-виробником 

тютюнових виробів «Тютюн-Фейвор» було виготовлено 60 000 000 

штук сигарет з фільтром одного найменування. Максимальна 

роздрібна ціна без урахування податку на додану вартість та 

акцизного податку встановлена виробником на рівні 10 грн. за 1 

пачку (20 штук). 

Специфічна ставка податку - 162,60 грн. за тисячу штук, 

адвалорна ставка – 12 %.  Відповідно до статті 215.3.3. мінімальне 

акцизне податкове зобов'язання із сплати акцизного податку на 
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тютюнові вироби (сигарети з фільтром) становить 217,60 грн. за 

1 000 штук 

Завдання: розрахувати величину акцизного податку. 

 

Питання для обговорення: 

1. Якою є характеристика акцизного податку? 

2. Хто є платниками акцизного податку? 

3. Чим акцизний податок відрізняється від ПДВ? 

4. Які бувають ставки акцизного податку? 

5.  Які товари не підлягають маркуванню? 

 

�  Література: [1, 2, 3, 4, 5] 

 

 

Практичне заняття № 6 

ТЕМА: «Мито» 
 

План заняття: 

1. Економічна характеристика мита. 

2. Ставки мита. 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з визначення мита. 

 
Завдання 6.1 

Визначити суму акцизного податку та мита, якщо відбувається 

розмитнення  легкового авто вартістю 3500 євро об’ємом двигуна 

2100 куб. см, (вид палива – бензин), 2009 року випуску. Ввізне мито 

– 10%. Для розв’язку задачі слід використати чинні ставки 

акцизного податку. 
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Питання для обговорення: 

1. Що таке мито? 

2. Які в Україні застосовуються види мита? 

3. Хто є платниками мита? 

4. Які види ставок мита Вам відомі? 

5. Коли виникає обов’язок зі сплати митних платежів?  

 

�  Література: [1, 2, 3, 4, 5] 

 

 

Практичне заняття № 7-8 

ТЕМА: «Податок на прибуток» 

 
План заняття: 

1. Загальні засади оподаткування податком на прибуток. 

2. Податковий облік необоротних активів. 

3. Податкова декларація з податку на прибуток 

підприємства. 

 
 

Кількість годин: 4 год. 

 

Мета заняття: Формування професійних умінь і навичок 

студентів з визначення податку на прибуток.  
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Завдання 7.1 

Визначити суму податку на прибуток, що підлягає сплаті до 

бюджету приватним підприємством «Сфера» (грн.) (табл. 4). 

Таблиця 4 

№ 

з/п 

Зміст операції Сума ПД ПВ 

1. Реалізовано товари для ПП «Зірка», в т.ч. 

ПДВ 

360 000   

2. Отримано  пеню від орендаря ПП 

«Сяйво» за рішенням суду за несвоєчасно 

сплачену орендну плату 

1000   

3. Надійшов аванс від покупця «Краля» за 

продукцію, що буде реалізована у 

наступному місяці, в т.ч. ПДВ 

5000   

4. Нараховано амортизацію на основні 

засоби, що використовуються у 

господарській діяльності підприємства 

1800   

5. Отримано аванс від ПП «Зірка» за оренду 

за наступний місяць, в т.ч. ПДВ 

3500   

6. Погашено основну суму боргу за 

отриманим  кредитом 

100 000   

7. Відображено дохід від здачі приміщення 

в операційну оренду для ТзОВ «Тандем-

Рівне», в т.ч. ПДВ 

1200   

8. Сплачено  штраф  за рішенням  

суду за недотримання умов договору 

2000   

9. Нараховано ЗП адмінперсоналу 15200   

10. Відображено нарахування ЄСВ (36,76%) 

на ЗП 

5587   

11. Понесено витрати на організацію 

новорічного корпоративу 

15000   

12. Відображено витрати на опалення 

приміщення, в т.ч. ПДВ 

2400   

13. Перераховано аванс для ПП «Френд» за 

паливо, в т.ч. ПДВ 

600   

14. Придбано сировину у ПП «Казка», в т.ч. 

ПДВ 

240 000   

15. Надійшла попередня оплата від покупця 

за надані послуги з транспортування 

вантажу, в т.ч. ПДВ 

2 200   

 Разом:    
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Питання для обговорення: 

1. Хто є платником податку на прибуток?  

2. Які вам відомі витрати, що враховуються при обчисленні 

об'єкта оподаткування? 

3. Якими є ставки податку на прибуток? 

4. Скільки груп основних засобів передбачено у Податковому 

кодексі? 

5. Коли подається Податкова декларація з податку на прибуток 

підприємства? 

 

 �  Література: [1, 2, 3, 5] 

 
 

Практичне заняття № 9 

ТЕМА: «Фіксований сільськогосподарський 

податок» 
 

План заняття: 

1. Економічна характеристика ФСП 

2. Особливості визначення ФСП 
 

Кількість годин: 2 год. 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з процесом 

нарахування фіксованого сільськогосподарського податку. 

 

 

Завдання 9.1 

 

ТзОВ «Явір» є платником фіксованого сільськогосподарського 

податку. Підприємство має наступні види угідь (за даними 

кадастрової книги): рілля – 3200 га; сіножаті – 120 га; багаторічні 

насадження – 27 га. 

Примітка: грошова оцінка 1 га земель: рілля – 3800 грн.; 

сіножаті – 3240 грн.; багаторічні насадження – 2830 грн. 

Завдання: визначити суму фіксованого сільськогосподарського 

податку, відобразити нарахування податкових зобов’язань на 

рахунках бухгалтерського обліку. 
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Питання для обговорення: 

1. Що являє собою фіксований сільськогосподарський 

податок? 

2. Які особливості визначення фіксованого 

сільськогосподарського податку? 

3. Які вам відомі ставки фіксованого сільськогосподарського 

податку? 

4. Як здійснюється сплата податку? 

5. Хто не є платником даного податку? 

 

�  Література: [1, 3, 4, 5] 

 

 

 
Практичне заняття № 10-12 

ТЕМА: «Податок з доходів фізичних осіб» 

 
1. Економічна сутність податку на доходи фізичних осіб 

2. Податкова соціальна пільга 

3. Оподаткування окремих видів доходів 

4. Звітність за податком на доходи фізичних осіб 

 
Кількість годин: 6 год. 

 
Мета заняття: практично ознайомити студентів з процесом 

нарахування податку на доходи фізичних осіб. 

 

Завдання 10.1 

 
Працівником підприємства було отримано підзвітні суми у 

розмірі 250 грн. Подано звіт про використання коштів у сумі 160 

грн – без ПДВ, ПДВ – 30 грн. Залишок невикористаних підзвітних 

сумм було повернуто несвоєчасно. 

Завдання: Відобразити операції на рахунках бухгалтерського 

обліку, визначити податок на доходи фізичних осіб. 
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Завдання 10.2 
 
Заробітна плата працівника 1300 грн. Він подав заяву на 

застосування ПСП. 

Завдання: визначити податок на доходи фізичних осіб та суму до 

видачі. 

 

Завдання 10.3 
 
Заробітна плата працівника 1300 грн. Він не подав заяву на 

застосування ПСП. 

Завдання: визначити податок на доходи фізичних осіб та суму до 

видачі. 

 

 

Завдання 10.4 
 

У сімї 3-є дітей віком до 18 років. Дохід батька – 6000 грн., мами 

– 3500.  

Завдання: визначити податок на доходи фізичних осіб та суму, 

що підлягає видачі батькові і матері з каси підприємства. 

 

 
Питання для обговорення: 

1. Хто є платниками податку на доходи фізичних осіб? 

2. Які вам відомі основні ставки податку? 

3. Які існують податкові соціальні пільги? 

4. Яка є звітність за податком на доходи фізичних осіб? 

5. Хто повинен подавати річну Податкову декларацію про  

майновий  стан  і  доходи? 

 

�  Література: [1, 2, 3, 5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 

Практичне заняття № 13 

ТЕМА: «Спрощена система оподаткування суб’єктів 

малого підприємництва» 

 
1. Поняття спрощеної системи оподаткування 

2. Платники єдиного податку 

3. Ставки єдиного податку. 

4. Облік доходів платників єдиного податку-юридичних осіб 
 

Кількість годин: 2 год. 

 
Мета заняття: практично ознайомити студентів з сутністю 

спрощеної системи оподаткування. 

 

 

Завдання 13.1 
У звітному періоді підприємство, середньооблікова кількість на 

якому становить 31 чол. і обсяг реалізації за попередній рік склав 

13.258.690 грн, реалізувало у вересні 2012 року готову продукцію. 

Розмір угоди 54000 грн. (з ПДВ). Собівартість готової продукції – 

39000 грн. (сума податкового кредиту в складі придбаних 

матеріалів і послуг, що включені до собівартості – 4000 грн.) 

Відобразити операції в обліку платника єдиного податку у 

випадку, якщо: 

А) він є платником ПДВ 

Б) не є платником ПДВ. 

 
Питання для обговорення: 

1. Хто є суб’єктами мікропідприємництва, малого 

підприємництва та великого підприємництва? 

2. Від обов'язку нарахування, сплати та подання податкової 

звітності з яких податків і зборів звільняються платники єдиного 

податку? 

3. Які існують ставки єдиного податку? 

4. Скільки є груп платників єдиного податку? 

5. Які вам відомі види доходів платника єдиного податку? 

�  Література: [1, 2, 5] 
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Практичне заняття № 14-15 

ТЕМА: «Єдиний внесок на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» 

 

1. Характеристика ЄСВ 

2. Особливості розрахунку ЄСВ 

3. Штрафні санкції за недотримання законодавства щодо 

нарахування і сплати ЄСВ 

4. Звітність по єдиному страховому внеску 
 

Кількість годин: 4 год. 

 

Мета заняття: практично ознайомити студентів з сутністю 

єдиного соціального внеску. 

 

Завдання 14.1 

 

Завдання: відобразити господарські операції приватного 

підприємства «Клеймо» на рахунках бухгалтерського обліку. 

Визначити єдиний соціальний внесок, податок на доходи фізичних 

осіб. Клас професійного ризику - 15.  

 

Інформація для нарахування заробітної плати за звітний 

місяць 

П.І.П. Посада Поса- 

довий 

оклад, 

грн.  

Використання робочого часу, 

днів 

Відпрацьо
вано 

Невихо 

ди 

Підстава 

невиходу 

Іванченко 

О.І. 

директор 3800 20 2 Лікарня 

ний лист 

Лозинський 

В.В. 

головний 

бухгалтер 

2750 22 - - 

Лаврик К.С. секретар 1750 22 - - 

Петренко 

А.О. 

майстер 1580 22 - - 

Павленко 

М.Ю. 

 

водій 1930 22 - - 
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П.І.П. Посада Поса- 

довий 

оклад, 

грн.  

Використання робочого часу, 

днів 

Відпрацьо
вано 

Невихо 

ди 

Підстава 

невиходу 

Клименко 

О.В. 

водій 1930 22 - - 

Федоренко 

Т.С. 

водій 1930 22 - - 

Дмитрієв 

О.О. 

водій 1930 22 - - 

Ткаченко 

А.В. 

менеджер 1800 10 - - 

Лучко Л.С. менеджер 1800 18 4 Лікарня 

ний лист 

Алєксєєнко 

Ю.Д. 

менеджер 1800 22 - - 

Іванюк В.А. менеджер 

(інвалід) 

1800 22 - - 

 

Питання для обговорення: 

1. Хто такі страхувальники і застраховані особи? 

2. Що є базою нарахування ЄСВ? 

3. Коли платники єдиного внеску зобов'язані сплачувати 

єдиний внесок, нарахований за відповідний базовий звітний період? 

4. Які штрафні санкції територіальний орган Пенсійного фонду 

застосовує до платника єдиного внеску? 

5. Які вам відомі види звітності з ЄСВ? 

�  Література: [3, 5, 6, 7, 8] 

 
5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Базова література 

 
1. Бечко П.К. Податкова система : [навчальний посібник] / 

П.К. Бечко. –  Київ : ЦНЛ, 2006. – 368 с. 

2. Еш С.М. Податкова система України : [навчальний 

посібник] / С.М. Еш. – К.:  Кондор, 2008. – 108 с. 

3. Левицька С.О. Облік і звітність в оподаткуванні: Підручник 

/ С.О. Левицька, С.В. Свірко, О.О. Осадча. –  НУВГП, 2013. – 298 с. 
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4. Крисоватий А.І. Податкова система: Навчально-

методичний посібник / Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. - 

Тернопіль: Воля, 2007. – 232 с. 

 

Допоміжна література 

 

5. Податковий Кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI / 

[Електронний ресурс] // Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

6. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування : закон України від 08.07.2010        

№ 2464-VI / [Електронний ресурс] // Режим доступу :  

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

7. Положення про Державний реєстр загальнообов'язкового 

державного соціального страхування : Постанова правління 

Пенсійного фонду України від 08.10.2010 № 22-1. 

8. Інструкція про порядок нарахування і сплати єдиного 

внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування : 

Постанова правління Пенсійного фонду України від 27.09.2010 № 

21-5. 

9. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі : [навчальний 

посібник] / І.Д. Ватуля, М.І. Ватуля, Л.В. Рибалко. –  Київ : ЦНЛ, 

2006. – 352с. 

10. Довгалюк В.І. Податкова система : [навчальний посібник] 

/ В.І. Довгалюк, Ю.Ю. Ярмоленко. – К. : Центр учбової літератури, 

2007. – 360 с. 

11. Пріб К.А. Податкова система України: термінологія і 

формування основних положень : [навчальний посіб.] / К.А. Пріб, 

В.І. Федько. – Київ : ЦУЛ, 2007. – 320 с. 

12. Чебанова Н.В. Податкова система України : [посібник] / 

Н.В. Чебанова, Ю.А. Василенко. – К. : Академія, 2005. – 672 с.  

 

Інформаційні ресурси 

1. http://www.libr.rv.ua/ – Рівненська державна обласна 

бібліотека. 

2. http://www.library.snu.edu.ua/ – Наукова бібліотека. 

3. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека ім. 

В.І. Вернадського 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


