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«Ніяке суспільство ніколи  

не в змозі обходитись без податків»  

Ф. Нітті, італійський економіст (1868–1953) 

«Податки – це ціна цивілізованості  

суспільств»  

Надпис на фасаді Міністерства  

внутрішних доходів США  

«Податок – частина, яку кожний  

громадянин дає зі свого майна для того,  

щоб отримати охорону частини,  

що залишається, аби користуватися  

нею з великим задоволенням»  

Ш. Монтеск’е, французький  

просвітник і філософ (1689–1755)  

 

ВСТУП 
 

Сучасні економічні умови, в яких функціонують 

вітчизняні та іноземні суб’єкти господарювання, 

характеризуються високим рівнем невизначеності та 

динамічності внутрішнього та зовнішнього середовища. В 

ринкових умовах господарювання неабиякої актуальності 

набуло застосування теоретичних засад та практичних 

рекомендацій податкового менеджменту, який покликаний 

забезпечувати постійне надходження платежів до бюджетів та 

дотримання фізичними і юридичними особами податкового 

законодавства. Ефективність податкової системи головним 

чином залежить від ефективного управління у сфері 

оподаткування, тобто від якісного податкового менеджменту. 

Податковий менеджмент є одним із найважливіших елементів 

загальної соціально-економічної стратегії і фінансової політики 

як держави, так і кожного підприємства.  

Податковий менеджмент — це складна система із 

характерними для неї елементами. Він складається із 

законодавчої та інформаційної бази, податкового аналізу, 
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планування й прогнозування податкових платежів, 

податкового регулювання, адміністрування та контролю. 

Діяльність у сфері встановлення та стягнення податків 

грунтується на використанні повного переліку інструментів 

податкового менеджменту, знання яких необхідні майбутнім 

фахівцям для нарахування та сплати податків, платежів і 

зборів, а також для управління податками як на 

корпоративному, так і персональному рівні. 

Методичні вказівки складені відповідно до робочої 

програми  дисципліни «Податковий менеджмент». Предметом 
вивчення дисципліни «Податковий менеджмент» є теоретичні 

та практичні аспекти управління системою оподаткування, а 

також застосування фунцій та інструментів податкового 

менеджменту. 

Завдання вивчення дисципліни: вивчення економічної 

сутності та видів податків, опанування теоретичних аспектів 

функціонування податкової системи України, засвоєння 

сучасних теоретичних основ та практичних засад податкового 

менеджменту, функцій податкового менеджменту, а також 

формування вмінь застосування інструментарію податкового 

менеджменту у діяльності суб’єктів господарювання. 

Метою викладання дисципліни «Податковий 

менеджмент» є формування у студентів системи теоретичних 

знань і практичних навичок із економічного обґрунтування й 

прийняття управлінських рішень щодо планування, організації, 

адміністрування, регулювання та контролю за стягненням 

податків з урахуванням мінливості податкового середовища 

України. 

Вивчення курсу «Податковий менеджмент» передбачає 

розв’язання наступних завдань: 

- опанувати теоретичні, правові та організаційні засади 

податкового менеджменту; 

- вивчити економічну сутність та видів податків; 

- висвітлити теоретичні аспекти функціонування податкової 

системи України,  

- засвоїти методи податкового планування та прогнозування; 
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- вивчити форми і сутність податкового контролю, а також 

особливості здійснення податкового аудиту;  

- ознайомитися із морально-етичними аспектами 

податкового менеджменту в Україні;  

- набути вміння роз’яснювати окремі положення 

податкового законодавства, вирішувати дискусійні питання та 

надавати пропозиції щодо його вдосконалення. 

У результаті вивчення даного курсу студент повинен 

- знати: сутність, зміст і види податків, особливості 

функціонування податкової системи України; організаційні та 

правові засади податкового менеджменту; сутність планування 

та прогнозування податкових надходжень; завдання та 

інструменти податкового регулювання; сутність, принципи та 

шляхи проведення податкового контролю в цілому; поняття 

податкової етики та культури, а також закономірності 

сприйняття податкового мислення платників податків;  

- вміти: аналізувати податкову звітність, причини 

податкової заборгованості платників; здійснювати моніторинг 

податкових надходжень, податкового боргу; складати схеми 

оптимізації податкових платежів; розраховувати суми податків 

та обов’язкових платежів, що підлягають сплаті до бюджету, 

суми пені та фінансових санкцій, використовувати 

інструментарій персонального та корпоративного податкового 

планування. 
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1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВИЙ 
МЕНЕДЖМЕНТ» 

 

Практична та самостійна робота студентів над 

дисципліною «Податковий менеджмент» розпочинається із 

вивчення теоретичних положень податкового менеджменту.  

Зміст дисципліни передбачає перелік основних тем та 

практичних занять, на які слід звернути обов’язкову увагу під 

час вивчення дисципліни. Теми дисципліни необхідно вивчати 

у тій послідовності, яка передбачена робочою програмою.  

Теми практичних занять 
№з/
п 

Назва теми 
Кількість годин 
денна заочна 

1 2 3 4 

1 

Тема 1. Теоретичні та організаційні 
засади податкового менеджменту 
Організація та функціонування 
податкової системи.  

2 - 

2 
Тема 2. Економічна сутність та види 
податків 

1 1 

3 
Тема 3. Адміністрування податку на 
додану вартість як універсального акцизу 

2 1 

4 
Тема 4. Адміністрування акцизного 
податку як специфічного акцизу 

2 1 

5 
Тема 5. Адміністрування податку на 
прибуток підприємств 

2 1 

6 
Тема 6. Адміністрування податку на 
доходи фізичних осіб 

2 1 

7 
Тема 7. Адміністрування інших податків 
та зборів 

3 1 

8 
Тема 8. Податкове планування та 
регулювання 

5 1 

9 
Тема 9. Податковий контроль як функція 
податкового менеджменту 

5 1 

 Разом 24 8 
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2. ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ ІЗ ДИСЦИПЛІНИ 
«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

Практичне заняття № 1. 
Теоретичні та організаційні  

засади податкового менеджменту. 
Організація та функціонування податкової системи 

План заняття 

1. Характеристика та склад податкової системи України. 

2. Аналіз функціонування податкових систем зарубіжних 

країн. 

3. Поняття та сутність податкового менеджменту. 

4. Характеристика функцій податкового менеджменту. 

 

Обсяг аудиторних годин – 2 год. 
Метою практичного заняття є розглянути поняття 

«податкова система», дослідити склад податкової системи 

України та порівняти принципи її функціонування із 

принципами податкових систем зарубіжних країн, виявити тип 

податкової системи шляхом розрахунку ефективної податкової 

ставки, а також з’ясувати сутність податкового менеджменту й 

коротко охарактеризувати його основні функції. 

 

Завдання 1 
Зробити висновок про тип податкової системи шляхом 

розрахунку ефективної податкової ставки. Обґрунтувати 

зроблений висновок про тип податкової системи шляхом 

виявлення характеру перерозподілу доходів громадян після 

сплати податків. 

До оподаткування доходи групи платників із низькими 

доходами становили 85750 млн грн, доходи групи платників з 

високими доходами становлять 358800 млн грн. Сума 

сплачених податків групою платників із низькими доходами 

становить 16500,0 млн грн, групою платників із високими 

доходами ─ 125300,0 млн грн. 
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Завдання 2 
Необхідно визначити податкове навантаження на 

макрорівні. Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави за рік 

становить 250 млрд грн, податкові надходження до зведеного 

бюджету становлять: 

- прямі податки (ПП) ─ 40 млрд грн; 

- непрямі податки (НП) ─ 60 млрд грн. 

Визначивши рівень податкового навантаження у 

відсотковому вираженні на макрорівні, зробити висновок про 

якісний показник податкового навантаження країни у 

порівнянні із країнами Європейського Союзу. 

 

Завдання 3 
Необхідно розрахувати податкове навантаження 

ТОВ «Абетка» на мікрорівні за двома методами (як частку 

податкових витрат у загальній сумі прибутку та як частку 

податкових витрат в обсягу продажів). Податкові витрати 

підприємства за II квартал 2016 року становлять: 

- з податку на прибуток ─ 3,5 тис. грн; 

- з податку на додану вартість ─ 0,9 тис. грн; 

- з податків та зборів, що відносяться до валових витрат ─ 

2,1 тис. грн; 

- з інших податків та зборів ─ 0,8 тис. грн. 

Прибуток до оподаткування ТОВ «Абетка» за звітний 

період становить 18 тис. грн. Обсяг продажів (із урахуванням 

ПДВ) становить 690 тис. грн. 

 

Практичне заняття № 2. 
Економічна сутність та види податків  

План заняття 

1. Економічна сутність поняття «податок». 

2. Види податків та їх класифікація.  

 
Обсяг аудиторних годин – 1 год. 
Метою практичного заняття є розкрити економічну 

сутність поняття «податок», основні елементи податку, 
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виявити особливості податку як економічної категорії, а також 

розглянути класифікацію податків. 

 
Завдання 1 

Необхідно віднести передбачені Податковим кодексом 

України податки та збори до певних видів, зазначених у 

таблиці 

Вихідні дані 

Види податків та 

зборів 

Загально-

державний (З) або 

місцевий (М) 

податок 

Прямий (П)  

або непря-

мий (Н) 

податок 

1. Податок на доходи 

фізичних осіб     

2. Акцизний податок     

3. Податок на додану 

вартість     

4. Рентна плата за 

спеціальне 

використання водних 

ресурсів     

5. Мито   

6. Транспортний 

податок     

7. Екологічний 

податок     

8. Рентна плата за 

користування 

радіочастотним 

ресурсом України     

9. Туристичний збір     

10. Податок на 

прибуток     
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Продовження табл. 

11. Податок на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки     

12. Плата за землю     

13. Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

лісових ресурсів     

14. Рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування 

корисних копалин     

15. Єдиний податок     

 
Практичне заняття №3.  

Адміністрування податку на додану вартість як універсального 
акцизу 

План заняття 

1. Економічна сутність ПДВ як універсального акцизу. 

2. Методика розрахунку суми ПДВ, що підлягає сплаті до 

бюджету.  

 
Обсяг аудиторних годин – 2 год. 
Метою практичного заняття є охарактеризувати економічну 

сутність ПДВ як універсального акцизу, основні фукції ПДВ, 

розглянути платників та об’єкти оподаткування ПДВ, а також 

розглянути методику розрахунку величини ПДВ, що підлягає сплати 

платниками до державного бюджету. 

 
Завдання 1 

На основі наведених даних про господарські операції 

ПрАТ «Фабрика Світла» за 2-й квартал 2015 року визначити суму 

податкових зобов’язань і податкового кредиту, обчислити суму ПДВ 
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належну до сплати в бюджет чи відшкодуванню з нього. 

Підприємством ПрАТ «Фабрика Світла» відвантажено 

ТОВ «Людмила» світильники «Ренесанс» на суму 10800 грн (з 

урахуванням ПДВ) і ТОВ «Лотос» на суму 9500 грн (з урахуванням 

ПДВ). 

Також у звітному періоді підприємством «Фабрика Світла» 

було отримано від ТОВ «Ексвіта» сталь листову на суму 61120 грн (з 

урахуванням ПДВ). 

А транспортному підприємству «Механізована колона» 

відвантажено світильники «Еллада» на суму 42020 грн (з урахуванням 

ПДВ). 

 

Завдання 2 
Підприємство ТОВ «Eskype» придбало 

250 багатофункціональних пристроїв за ціною 3300 грн і 300 сканерів 

за ціною 1700 грн із урахуванням ПДВ. 

У звітному періоді 40% багатофункціональних пристроїв були 

реалізовано за ціною 4040 грн без урахування ПДВ і 60 % – по 4840 

грн без урахування ПДВ. При реалізації сканерів – 70 % були 

реалізовані за ціною 2060 грн з урахуванням ПДВ і 30 % – по 2212 грн 

з урахуванням ПДВ. 

Розрахувати суму ПДВ, що повинне сплатити ТОВ  «Eskype» в 

бюджет. 

 

Завдання 3 
Магазин «Milano» займається продажем жіночого взуття. У 

ході здійснення своєї діяльності за звітний місяць було продано: 

- босоніжок на суму 12000 грн з урахуванням ПДВ;  

- жіночих туфель на суму 8000 грн з урахуванням ПДВ;  

- зимових чобіт на суму 22000 грн з урахуванням ПДВ.  

Для обслуговування постійних клієнтів були закуплені кава, 

чай та печиво на суму 2000 грн. Зарплата обслуговуючого персоналу 

склала 10000 грн. 

Для поліпшення внутрішнього інтер’єру магазину було 

витрачено 2000 грн. Розрахувати величину податку на додану 

вартість, яку необхідно сплатити в бюджет. 
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Завдання 4 
Необхідно визначити суму ПДВ ТзОВ «КомпОт», що підлягає 

сплаті в державний бюджет (відшкодуванню із бюджету) за 

результатами травня 2016 року, якщо підприємство реалізує різні види 

продукції. 

Протягом звітного місяця здійснено такі операції: 

1. Реалізовано товарів на території України на суму 50000 грн (без 

урахування ПДВ). 

2. Здійснено первинну емісію цінних паперів на суму 6000 грн. 

3. Нараховано та виплачено заробітну плату робітникам підприємства 

у розмірі 10000 грн. 

4. Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на суму 

690 грн (з урахуванням ПДВ). 

5. Надано шефську допомогу міській лікарні на суму 5500 грн. 

6. Експортовано товарів на суму 180000 грн. 

7. Отримано від постачальника матеріали для виробництва 

продукції ─ 20000 грн (без урахування ПДВ). 

8. Придбано з ПДВ товари, вартість яких включається до 

складу валових витрат виробництва, на суму 24000 грн. 

9. Надано цех у фінансовий лізинг та отримано лізинговий платіж у 

розмірі ─ 6000 грн. 

 

Завдання 5 
Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті 

ПрАТ «ІнтегралБуд» в державний бюджет (відшкодуванню з 

бюджету) за результатами травня 2016 року, якщо підприємство 

здійснює будівельні роботи та реалізує будівельні матеріали. 

Протягом травня 2016 року здійснено наступні операції: 

1. Виконано роботи з ремонту приміщення іншого підприємства. 

Згідно з актом виконаних робіт сума складає 180000 грн. 

2. Закуплено будівельні матеріали у неплатника ПДВ на суму 

3000 грн. 

3. Реалізовано будівельні матеріали на суму 59000 грн з ПДВ. 

4. Сплачено екологічний податок — 480 грн. 

5. Нараховано заробітну плату робітникам підприємства — 30000 грн. 
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6. Отримано ПрАТ «ІнтегралБуд» будинок складу в оперативну 

оренду. ПрАТ «ІнтегралБуд» було сплачено орендну плату в розмірі 

1800 грн. 

7. Реалізовано іноземну валюту — 3000 доларів за курсом 24,90 грн за 

долар. 

 

Завдання 6 
Необхідно визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті 

ПАТ «Кременчуцький міськмолокозавод» в державний бюджет за 

результатами діяльності у грудні 2015 року, якщо підприємство 

реалізує різні види молочної продукції. 

Протягом грудня 2015 року ПАТ «Кременчуцький 

міськмолокозавод» здійснено такі операції: 

1. Закуплено сировину на виготовлення продуктів дитячого 

харчування на суму 54000 грн (з урахуванням ПДВ). 

2. Придбано устаткування для подальшого перепродажу на 

суму 268000 грн. 

3. Реалізовано зайві верстати, що обліковуються на балансі 

підприємства, на суму 300000 грн (з урахуванням ПДВ).  

4. Реалізовано кисломолочну продукцію на суму 186000 грн 

(без урахування ПДВ). 

5. Реалізовано дитяче харчування на суму 70000 грн (з 

урахуванням ПДВ). 

6. Оплачено вартість консультаційних послуг у розмірі 

1120 грн. 

 

Завдання 7 
Працюючи на ринку Львівської області магазин вечірніх і 

весільних суконь «Скарлет» займається продажем та здачею напрокат 

суконь, а також сціалізується на пошитті ексклюзивних моделей на 

замовлення. У ході здійснення своєї діяльності магазином за 

III квартал 2016 року було реалізовано вечірніх суконь на суму 

180000 грн (без урахування ПДВ), весільних – на суму 113000 грн (без 

урахування ПДВ), зданих на прокат – на 85200 грн (з урахуванням 

ПДВ) і пошитих на замовлення на 54000 грн (з урахуванням ПДВ). 

Магазин «Скарлет» також здійснює продаж біжутерії й 

різноманітних прикрас. За звітний квартал від їхнього продажу було 
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отримано 535400 грн (з урахуванням ПДВ). 

На виплату заробітної плати робітникам, було витрачено 25000 

грн/квартал; на установку дзеркал 8000 грн (без урахування ПДВ), а 

на закупівлю тканини витрачено 209000 грн (без урахування ПДВ); на 

виплату премій робітникам 12150 грн. Необхідно розрахувати 

величину податку на додану вартість, що підлягає сплаті магазином 

«Скарлет». 

 

Завдання 8 
Визначити належну до сплати суму ПДВ ПП «Рідний край» до 

бюджету за травень 2016 р., за умови здійснення наступних 

господарських операцій: 

1. 01.05.2016 р. оприбутковано сировину на суму 165,6 тис. грн. 

(з урахуванням ПДВ). 

2. 03.05.2016 р. оприбутковано матеріали на суму 155,1 тис. грн. 

(з урахуванням ПДВ) (оплата відбулася 22.04.2016 р.). 

3. 10.05.2016 р. підприємством надана благодійна допомога 

міській лікарні на суму 21,2 тис. грн. 

3. 12.05.2016 р. сплачено з каси за комплектуючі, які надійшли у 

січні 2016 р. на суму 20,6 тис. грн. (без урахування ПДВ). 

4.  21.05.2016 р. відвантажено продукцію власного виробництва 

на суму 553,1 тис. грн. (без урахування ПДВ). 

5. 23.05.2016 р. емітовано акцій на суму 20,0 тис. грн. 

6. 25.05.2016 р. оплачено рахунок за ремонт цеху підприємства 

на 77,5 тис. грн. (з урахуванням ПДВ). 

7. 28.05.2016 р. реалізовано готової продукції на суму 

270,6 тис. грн (без урахування ПДВ). 

 
Завдання 9 

Визначити належну до сплати суму ПДВ в бюджет ПП «Модна 

каста» за квітень 2016 року, за умови здійснення наступних 

господарських операцій: 

1. 01.04.2016 р. оприбутковано сировину на суму 

330,0 тис. грн. (з урахуванням ПДВ) (90% суми підтверджено 

податковою накладною). 
2. 02.04.2016 р. підприємством придбано хімічні 

реактиви, що використовуються при виробництві лікарських засобів 
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та косметичних засобів. У квітні 2016 р. обсяг продажу лікарських 
засобів становив 56,0 тис. грн., косметичних – 21,0 тис. грн. (без 
урахування ПДВ). 

3. 05.04.2016 р. ПП «Модна каста» було безкоштовно 
передано обладнання до науково-дослідної організації на суму 
17,2 тис. грн. 

4. 08.04.2016 р. сплачено за матеріали, що надійшли у 
грудні 2015 р., на суму 110,0 тис. грн. (без урахування ПДВ). 

5. 13.04.2016 р. імпортовано матеріали для виготовлення 
косметичної продукції на суму 36,3 тис. дол. (з урахуванням ПДВ). 

6. 19.04.2016 р. на поточний рахунок ПП «Модна каста» 
надійшла оплата за товари, які будуть поставлені у січні 2016 р., у 
сумі 101,0 тис. грн. (з урахуванням ПДВ). 

7. 23.04.2016 р. продано товари на суму 105,2 тис. грн. (з 
урахуванням ПДВ), які придбано 21.12.2015 р., з торговою націнкою 
13,1%. 

8. 27.04.2016 р. отримані кошти на поточний рахунок 
підприємства за реалізовану продукцію на суму 520,0 тис. грн. (без 
урахування ПДВ). 

Офіційний курс гривні по відношенню до долара на момент 
укладання договору щодо придбання косметичної продукції – 
24,90 грн/дол. 

 

Практичне заняття№ 4. 
Адміністрування акцизного податку  

як специфічного акцизу 
План заняття 

1. Загальна характеристика акцизного податку як специфічного 

акцизу.  

2. Порядок обчислення та сплати акцизного податку до 

державного бюджету.  

 
Обсяг аудиторних годин – 2 год. 
Метою практичного заняття є розкрити економічну сутність 

акцизного податку як специфічного акцизу, коротко охарактеризувати 
платників, об’єкти та базу оподаткування такого виду податку, а 
також дослідити порядок обчислення та сплати акцизного податку до 
державного бюджету. 
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Завдання 1 
ПрАТ «Веста» реалізувало 2054 пачки сигарет з фільтром із 

власною назвою «Козак+» з максимальною роздрібною ціною 

18,00 грн, 1035 пачок сигарет з фільтром з власною назвою «Елітні» з 

максимальною роздрібною ціною 22,00 грн та 133 пачок сигарет без 

фільтру з власною назвою «Казбек» з максимальною роздрібною 

ціною 14,00 грн. Розрахувати акцизний податок за специфічною й 

адвалорною ставкою, які застосовуються одночасно. 

 

Завдання 2 
ПрАТ «Рута» реалізувало 13 кг тютюну для куріння з власною 

назвою «Тютюн український» та 6 кг тютюну для жування з власною 

назвою «Блекмен» і 2 кг тютюну для жування з власною назвою 

«Спайс». Розрахувати акцизний податок за специфічною ставкою, 

встановленою згідно із Податковим кодексом України. 

 

Завдання 3 
Необхідно визначити суму акцизного податку, що має 

сплатити ТОВ «Крокус», а також контрактну вартість з врахуванням 

непрямих податків та ціну 1 л вина. 

ТОВ «Крокус» — виробник алкогольних напоїв та пива 

відвантажило в IV кварталі 2015 року покупцю ТОВ «Гарант» вина 

виноградні натуральні в обсязі 1500 л. Оплата в звітному періоді не 

була отримана. Контрактна вартість становить 25240,0 грн (без 

урахування ПДВ та без акцизного податку). 

Ставка акцизного податку становила 0,01 грн. за 1 л.  

 

Завдання 4 
Необхідно визначити суму акцизного податку, що має 

сплатити товаровиробник ТОВ «Олімпік», а також контрактну 

вартість з врахуванням непрямих податків та ціну одиниці 

підакцизного товару. 

ТОВ «Олімпік» — виробник алкогольних напоїв та пива 

відвантажило в I кварталі 2016 року покупцю ТОВ «Парнас» вина 

ігристі в обсязі 1600 л. Контрактна вартість становить 19500 грн. без 

ПДВ та без акцизного податку. 

Ставка акцизного податку становить 5,20 грн за 1 л. 
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Завдання 5 
В січні 2015 р. підприємство-виробник алкогольних напоїв і 

пива НАТ «Національні алкогольні традиції» відвантажило своєму 

покупцю ТОВ «Баядера Логістик» продукцію. Визначити суму 

акцизного податку, контрактну вартість поставок (з урахуванням ПДВ 

і акцизного податку), відпускну ціну однієї пляшки напоїв за видами 

продукції, використовуючи наступні вихідні дані: 

Вихідні дані 

Опис товару 

Контрактна вартість 

поставок (без ПДВ та 

акцизного податку), 

грн 

Кількість 

пляшок у 

партії 

поставок, 

шт. 

Ємність 

пляшки, 

л. 

Пиво солодове 6000 2000 0,5 

Вина 

виноградні 

натуральні 

14400 800 0,7 

Вина ігристі 2400 120 0,7 

 

Завдання 6 
У травні 2016 р. підприємство-виробник нафтопродуктів 

ПАТ «Кременчукнафтаоргсинтез» відвантажило замовнику 

Шебелинському ГПЗ продукцію на митній території України. 

Визначити суму акцизного податку, використовуючи дані, наведені у 

таблиці. 

Вихідні дані 

Опис товару 
Кількість,  

тис. кг. 

Ставка акцизного 

податку, 

євро за 1000 кг 

(специфічна) 

Бензини моторні 100 202 

Важкі дистиляти 

(газойлі) 
90 100 

Паливо для реактивних 

двигунів (гас) 
125 23 
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Завдання 7 
У січні 2015 р. підприємство–виробник тютюнових виробів 

АТ «Імперіал Тобакко Продакшн Україна» виготовило та 

відвантажило покупцям сигарети з фільтром у обсязі 0,2 млн. шт. на 

митній території України. Задекларована виробником максимальна 

роздрібна ціна за 1 пачку сигарет з фільтром, котрі він виробляє, 

становить18,00 грн. (з урахуванням непрямих податків). 

Ставки акцизного збору: специфічна – 227,33 грн. за 1000 шт.; 

адвалорна – 12 %. Мінімальне податкове акцизне зобов`язання зі 

сплати акцизного податку становить 304,11 грн. за 1000 шт. порядок  

Визначити суму акцизного податку та встановити порядок 

сплати акцизного податку виробником. 

 

Практичне заняття №5.  
Адміністрування податку на прибуток підприємств 

План заняття 

1. Загальна характеристика податку на прибуток підприємств як 

інструмент регулювання економіки. 

2. Методика визначення суми податку на прибуток підприємств.  

 
Обсяг аудиторних годин – 2 год. 
Метою практичного заняття є розглянути коротку 

характеристику податку на прибуток підприємств як інструменту 

державного регулювання економіки країни, охарактеризувати 

платників й ставки податку та вивчити методику визначення 

податкових зобов’язань із сплати податку на прибуток. 

 

Завдання 1 
ТОВ «Обрій» займається продажем молочної продукції та її 

доставкою. У ході здійснення своєї діяльності підприємством за II 

квартал 2016 року було реалізовано: 

- молока на суму 111 тис. грн (без урахування ПДВ);  

- сиру на суму 56 тис. грн (без урахування ПДВ);  

- сметани на суму 57 тис. грн (без урахування ПДВ);  

- бринзи на суму 33 тис. грн (без урахування ПДВ).  

Також магазин ТОВ «Обрій» надає послуги по доставці 

молочної продукції своїм дочірнім магазинам. За звітний період було 
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надано послуг із доставки на суму 21 тис. грн. 

Від спільної діяльності з ПП «Молочко» і ПП «Турист» 

товариством було отримано прибуток у розмірі 22 тис. грн. 

За оренду приміщення (складу) керівництвом ТОВ «Обрій» 

була перерахована оплата – 5 тис. грн. Виплата заробітної плати 

працівникам товариства становила 20 тис. грн.  

Сума амортизаційних відрахувань за звітний квартал 2016 

року склала 8 тис. грн. 

Також були здійснені витрати, пов’язані з підтвердженням 

відповідності продукції встановленим сертифікаційним вимогам у 

розмірі 11 тис. грн. 

Розрахувати величину валових доходів і витрат, а також 

податак на прибуток та чистий прибуток ТОВ «Обрій» за звітний 

період. 

 

Завдання 2 
Магазин «Ласунчик» ПрАТ «Родина» займається продажем 

кондитерських виробів і надає послуги своїм споживачам по 

замовленню святкових тортів. Інтер’єр магазину «Ласунчик» 

оформлено в оригінальному стилі, у зв’язку з чим магазином був 

отриманий додатковий доход від оренди свого приміщення (у 

вихідний для магазина день) під виставку кондитерських виробів у 

розмірі 25 тис. грн. За звітний період (IV квартал 2015 року) 

магазином «Ласунчик» також були надані послуги з доставки 

святкових тортів замовникам на суму 60 тис. грн (з урахуванням 

ПДВ). 

У IV кварталі 2015 року магазином було реалізовано: 

- цукерок «Фруктовий пунш» на суму 70200 грн (з 

урахуванням ПДВ);  

- батончиків «Райська насолода» на суму 52000 грн (з 

урахуванням ПДВ); 

- цукерок «Ніжний принц» на 60000 грн (з урахуванням ПДВ);  

- замовлень з виготовлення святкових тортів на суму 89400 грн 

(з урахуванням ПДВ).  

Так як магазин «Ласунчик» ПрАТ «Родина» лише розпочав 

свою господарську діяльність у сфері торгівлі, він поніс витрати, 

пов’язані з реєстрацією в органах державної реєстрації та в органах 
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місцевого самоврядування на суму 2500 грн. Магазин «Ласунчик» 

також придбав патенти для здійснення торговельної діяльності на 

суму 1960 грн. Також керівництвом магазину були витрачені грошові 

кошти на рекламу в розмірі 10,9 тис. грн/ квартал та на закупівлю 

необхідного фірмового одягу, взуття для своїх працівників на суму 

77 тис. грн (з урахуванням ПДВ). Витрати, пов’язані з реалізацією 

кондитерської продукції за звітний період у магазина склали 

95000 грн. Розрахувати величину податку на прибуток та чистого 

прибутку магазину «Ласунчик».  

 

Завдання 3 
Працюючи на ринку послуг, салон краси (ПП) «Батерфляй», 

займається наданням послуг із підбору стилю й іміджу. Під час 

здійснення своєї господарської діяльності салоном краси у I кварталі 

2016 року було надано наступні види послуги: 

а) стрижки – на суму 113000 грн (без урахування ПДВ);  

б) укладки волосся – на суму 85000 грн (без урахування ПДВ);  

в) фарбування волосся – на суму 270000 грн (без урахування 

ПДВ);  

г) манікюр – на суму 55235 грн (без урахування ПДВ);  

д) педикюр – на суму 58130 грн (без урахування ПДВ);  

е) макіяж – на суму 34700 грн (без урахування ПДВ);  

є) SPA-процедури – на суму 21200 грн (без урахування ПДВ). 

Паралельно в приміщенні салону краси також працює 

косметологічний магазин. Від спільної діяльності з ним, салоном 

краси (ПП) «Батерфляй» за звітний період отримано прибуток у 

розмірі 50000 грн. 

За оренду приміщення й оплату комунальних послуг 

ПП «Батерфляй» було сплачено 10000 грн. Виплата заробітної плати 

обслуговуючому персоналу ПП «Батерфляй» у I кварталі 2016 року 

склала 35500 грн. На закупівлю матеріалів для догляду за волоссям 

було витрачено 410000 грн (без урахування ПДВ). На відновлення 

дизайну приміщення було витрачено 24000 грн. 

Розрахувати величину чистого прибутку та розмір податку на 

прибуток ПП «Батерфляй» у I кварталі 2016 року.  
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Завдання 4 
Підприємство «Family Look», що займається пошиттям та 

ремонтом одягу, орендує приміщення. Орендна плата – 9800 грн. на 

місяць. У власності підприємства є п’ять швейних машин. П’ять 

працівників підприємства (щомісячна заробітна плата кожного 

становить 3000 грн.) займаються пошиттям жіночих суконь в 

середньому 25 днів на місяць. При цьому щодня кожен з працівників 

шиє по дві сукні. Один працівник займається розкроєм тканини і 

отримує заробітну плату – 2700 грн. на місяць. На пошиття однієї 

сукні витрачається 2 м тканини вартістю 251 грн. за 1 м, а також 

фурнітура на суму 70 грн. Сукні реалізують за ціною 1780 грн., 

причому всі пошиті протягом місяця сукні реалізують у цьому ж 

місяці. Щомісячна плата за електроенергію, комунальні та інші 

послуги становить 2400 грн. Амортизаційні відрахування – 700 грн. на 

місяць. Визначити: 

1. Податок на додану вартість, який підлягає сплаті ПП «Family 

Look» до державного бюджету. 

2. Податок на прибуток ПП «Family Look», який підлягає сплаті до 

державного бюджету. 

3. Чистий прибуток, отриманий ПП «Family Look» за звітний 

період. 

4. Запроронувати власні управлінські рішення щодо оптимізації 

податкового навантаження? 

 

Практичне заняття №6. 
Адміністрування податку на доходи фізичних осіб 

План заняття 

1. Економічна характеристика податку на доходи фізичних осіб. 

2. Податкова соціальна пільга як складова оподаткування доходів 

фізичних осіб. 

 
Обсяг аудиторних годин – 2 год. 
Метою практичного заняття є розкрити економічну 

характеристику податку на доходи фізичних осіб, розглянути поняття 

податкової знижки як однієї із головних складових оподаткування 

доходів фізичних осіб в цілому та поняття податкової соціальної 

пільги, зокрема, а також проаналізувати існуючий порядок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20 

 

нарахування і утримання податку на доходи фізичних осіб до 

бюджету. 

 

Завдання 1 
Заробітна плата працівниці ТОВ «Березовий гай» 

Терещук М. Л. за вересень 2016 року становила 2700 грн. Вона є 

матір’ю, яка має трьох дітей віком до 18 років. До бухгалтерії 

підприємства нею було подано заяву та відповідні документи на 

застосування податкової соціальної пільги, серед яких копії свідоцтв 

про народження дітей: Терещук Роман Андрійович – дата народження 

16.02.2012 року, Терещук Іванна Андріївна – дата народження 

19.06.2008 року, Терещук Софія Андріївна – дата народження 

14.05.1997 року. Розрахувати податок на доходи фізичних осіб, який 

необхідно перерахувати до бюджету із заробітної плати за вересень 

2016 року. 

 

Завдання 2 
Громадянка Любко І.М. є одинокою матір’ю двох дітей віком 

до 18 років. Громадянка у вересні 2016 року отримала наступні 

доходи:  

1) нараховано заробітну плату за основним місцем роботи 

відповідно до штатного розкладу за фактично відпрацьований час у 

вересні ─ 2053,00 грн;  

2) виплачено матеріальну допомогу для вирішення соціально-

побутових питань – 1368 грн. 

Розрахувати податок на доходи фізичних осіб, який необхідно 

перерахувати до бюджету із заробітної плати громадянки Любко І.М. 

за вересень 2016 року. 

 

Завдання 3 
Громадянка Лихобор М.І. є одинокою матір’ю двох дітей 

віком до 18 років. Громадянка у вересні 2016 року отримала наступні 

доходи:  

1) нараховано заробітну плату за основним місцем роботи 

відповідно до штатного розкладу за фактично відпрацьований час у 

вересні ─ 2000,00 грн;  

2) виплачено матеріальну допомогу для вирішення соціально-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 

побутових питань -1450 грн.; 

Розрахувати податок на доходи фізичних осіб, який необхідно 

перерахувати до бюджету із заробітної плати громадянки 

Лихобор М.І. за вересень 2016 року. 

 

Завдання 4 
Розрахувати величину податку на доходи фізичних осіб, який 

повинен бути сплачений до бюджету у вересні 2016 р., якщо відомо, 

що місячна заробітна плата сторожа Матвієнко А.О. становить 

1700 грн, а також відомо, що він надав до бухгалтерії підприємства 

документи, які підтверджують його право на податкову соціальну 

пільгу як інваліда II групи. 

 

Завдання 5 
Розрахувати величину податку на доходи фізичних осіб, який 

повинен бути сплачений до бюджету у вересні 2016 р., якщо відомо, 

що місячна заробітна плата бухгалтера Корж А.М. становить 1900 грн, 

а також відомо, що він надав до бухгалтерії підприємства документи, 

які підтверджують його право на податкову соціальну пільгу як 

студента НУВГП заочної форми навчання. 

 

Завдання 6 
Протягом попереднього 2015 року громадянином 

Петровим K.M. було отримано такі доходи: 

1.Заробітна плата Петрова K.M. становила 1820 грн за місяць. 

Кожного місяця підприємство оплачувало йому вартість харчування 

(обіди) у розмірі 650 грн. 

2. У травні 2015 року громадянин отримав відсотки, нараховані за 

облігаціями внутрішньої державної позики - 1 600 грн. 

3. У серпні 2015 року за перевиконання планових показників 

Петров K.M. отримав заохочувальну нагороду у негрошовій формі 

вартістю 1400 грн. (з урахуванням ПДВ). 

4. У вересні 2015 року громадянину нараховані відсотки за 

привілейованими акціями - 3600 грн. 

5. У листопаді 2015 року громадянин отримав кредит у 

КБ «ПриватБанк» на суму 100000 грн. строком на 5 років під 23% 

річних. 
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Визначити чистий дохід громадянина Петрова K.M. та суму 

податку на доходи фізичних осіб, яка була утримана з його доходів 

протягом 2015 року. 

 

Завдання 7 
Визначити суму податкової знижки з податку на доходи 

фізичних осіб, якщо площа квартири, придбаної платником податку 

Задорожним М.М. у кредит: 

а) 75,0 кв. м.; 

б) 128,0 кв. м. 

Протягом 2015 р. платнику податку Задорожному М.М. 

нараховано заробітну плату у розмірі: 

а) 36500 грн.; 

б) 20000 грн. 

Згідно з квитанціями банку, сума сплачених у 2015 р. 

процентів за іпотечним кредитом становить 22000 грн. 

 

Завдання 8 
Кондитерське підприємство ТОВ «Магнат» засноване 

громадською організацією інвалідів і є її повною власністю, 

займається виготовленням і реалізацією кондитерських виробів. 

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу 

27 чол., в тому числі інваліди ІІІ групи - 14 чол., їх фонд оплати праці 

складає 8 тис. грн. У ході здійснення своєї діяльності у серпні 

2016 року товариством було реалізовано: 

- тортів – на суму 12 тис. грн (без урахування ПДВ); 

- печива – на суму 10 тис. грн (без урахування ПДВ); 

- цукерок – на суму 16 тис. грн (без урахування ПДВ). 

ТОВ «Магнат» також займається наданням послуг із 

виготовлення тортів під замовлення. Таких послуг за звітний період у 

серпні 2016 року було надано на суму 30 тис. грн. 

На виплату заробітної плати виробничого персоналу було 

витрачено 20 тис грн. Витрати на закупівлю сировини, для 

виготовлення кондитерських виробів, склали 24 тис. грн (без 

урахування ПДВ). 
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На розробку нових енергоощадних технологій виробництва 

витрачено 11 тис. грн. Амортизаційні відрахування становлять 2100 

грн. 

Розрахувати величину чистого прибутку та податку на 

прибуток, що повинне сплатити кондитерське підприємство 

ТОВ «Магнат». 

 

Практичне заняття №7. 
Адміністрування інших податків та зборів 

План заняття 

1. Економічна характеристика мита. Порядок визначення суми 

мита. 

2. Економічна сутність екологічного податку. Методика 

визначення екологічного податку для суб’єктів господарювання. 

3. Економічна характеристика земельного податку. Порядок 

розрахунку плати за землю. 

4. Економічна характеристика туристичного збору. Порядок 

визначення туристичного збору. 

 
Обсяг аудиторних годин – 3 год. 
Метою практичного заняття є розглянути економічну 

сутність поняття «мито», навести класифікацію мита, а також 

навчитися визначати суму мита, що необхідно сплатити суб’єкту 

господарювання; розкрити економічну сутність екологічного, 

земельного податків та туристичного збору, а також дослідити 

порядок їх визначення та сплати до бюджетів різних рівнів. 

 
Завдання 1 

Розрахувати фактурну вартість товару, митну вартість, суму 

мита та ПДВ. 

Підприємство-резидент України «HI» на підставі договору 

купівлі-продажу з підприємством-нерезидентом «О’кей» одержало 

товарів на суму 55303 дол. США, у тому числі транспортні послуги на 

території України на 210 дол. США (відповідно до рахунку-фактури) 

на умовах СРТ (перевезення оплачене до пункту призначення – до м. 

Сум). Даний товар обкладається митом за ставкою 10%. Курс НБУ на 

дату оформлення вантажної митної декларації ─ 24,82 грн/дол. США. 
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Завдання 2 
ТОВ «Немезіда» імпортує на територію України наступну 

номенклатуру підакцизних товарів: 

1) Сидр (з додаванням спирту) у кількості 900 пляшок, ємністю 

0,75 л., міцністю 7,0%. Задекларована вартість однієї пляшки – 

7,5 дол. США. 

2) Тютюн для куріння – 10 кг. Задекларована вартість 100 гр. 

тютюну – 2,6 євро. 

3) Сигарети без фільтру у кількості 6000 пачок. Задекларована 

вартість однієї пачки – 0,9 дол. США. 

При імпорті товарів, імпортером були понесені наступні 

витрати: 

1.  Комісійна та брокерська винагорода – 900 дол. США. 

2.  Витрати на навантаження – 600 євро. 

3.  Витрати на страхування – 900 євро, у тому числі від 

митного кордону України до кінцевого пункту призначення – 

300 євро. 

4.  Витрати на транспортування до митного кордону 

України – 700 дол. США. 

Розрахувати витрати імпортера на розмитнення вантажу (мито, 

акцизний податок, ПДВ), якщо ставка мита для: 

-  сидру - 0,1 євро за 1 літр; 

-  тютюну для куріння - 20%; 

- сигарет без фільтру - 1,5 євро за 1000 шт. 

 
Завдання 3 

ПАТ РІВНЕАЗОТ OSTCHEM, яке є лідером із виробництва 

мінеральних добрив у Західній України, у IV кварталі 2015 року 

здійснило викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, а 

саме: 

а) формальдегід – 3 т;  

б) сірковуглець – 2,5 т;  

в) сірководень – 4 т.  

Визначити, яку величину екологічного податку повинно 

сплатити підприємство ПАТ РІВНЕАЗОТ OSTCHEM. 
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Завдання 4 
Підприємство ПрАТ «Хімком», що займається виробництвом 

та реалізацією хімічних матеріалів та матеріалів для будівництва 

впродовж 2015 року здійснило скиди та розміщення забруднюючих 

речовин, а саме: 

1) викиди забруднюючих речовин у повітря: 

а) ацетон – 10 т;  

б) водень хлористий – 27 т;  

в) вуглецю окис – 35 т;  

г) свинець та його сполуки – 0,085 т;  

ґ) озон – 9, т;  

д) фенол – 6 т;  

е) нікель та його сполуки – 0,120 т;  

2) забруднюючі речовини ІІ класу небезпеки – 4 т.  

3) викиди у водні об’єкти:  

а) фосфати – 14 т;  

б) нітрати – 35 т;  

в) сульфати – 47 т;  

г) нітрити – 2 т (викиди здійснені у ставок).  

Визначити, яку величину екологічного податку повинно 

сплатити підприємство ПрАТ «Хімком». 

 

Завдання 5 
Промислове підприємство ТОВ «Прексім Д» здійснило 

розміщення відходів у відведених місцях у 2,5 км від меж населеного 

пункту – І та ІІ класу небезпеки, 5 та 9 т відповідно та у відведених 

місцях у 5,5 км від меж населеного пункту – п’ять установок, що 

містять ртуть та 240 шт. люмінесцентних ламп. 

Визначити, яку величину екологічного податку у звітному 

періоді повинно сплатити ТОВ «Прексім Д». 

 

Завдання 6 
Необхідно розрахувати суму плати за землю, що підлягає 

сплаті в бюджет землекористувачем за 2015 рік. Землекористувачем є 

приватне торговельне підприємство ПТП «Капітошка». Земельна 

ділянка займає площу 300 кв. м і знаходиться на території населеного 
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пункту Почаїв, Тернопільської області України з кількістю населення 

7 тис. чоловік. Населений пункт розташовано на території історико-

культурного призначення місцевого значення. 

 

Завдання 7 
Визначити суму плати за землю, що підлягає перерахуванню в 

бюджет землевласником Капіталістом І.М., який проживає 

в с. Жовтневе Сумської області, та має у користуванні земельну 

ділянку загальною площею 1,2 га, у тому числі: рілля ─ 0,6 га, 

сіножаті ─ 0,3 га. Грошова оцінка земельної ділянки становить 

12800 грн за 1 га. З 01.16 поточного року громадянина визнано 

пенсіонером. 

 

Завдання 8 
Необхідно розрахувати річну суму податку з власників 

транспортних засобів, скласти розрахунок суми податку з власників 

транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів. 

Міжнародна насіннєва компанія «Інсеко» протягом 2015 року має такі 

зареєстровані транспортні засоби: 

- трактори колісні (код 8701) з об'ємом циліндрів двигуна 

3000 куб. см ─ 5 шт.; 

- автобуси для перевезення 14 людей (код 8702) з об'ємом 

циліндрів двигуна 3500 куб. см ─ 3 шт.; 

- автомобілі вантажні (код 8704) з об'ємом циліндрів двигуна 

8500 куб. см ─ 10 шт.; 

- автомобілі легкові (код 8703) з об'ємом циліндрів двигуна 

1200 куб. см ─ 6 шт. 

 

Завдання 9 
Розумний П. П. має квартиру загальною площею 120 м

2
. 

Розрахувати розмір податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, якщо міською радою встановлена ставка податку у 

розмірі 15 грн за 1 м
2
. 

 

Завдання 10 
Готель «Аврора» має 15 номерів з розміщенням двох осіб ( у 

липні – 650 грн/доба; у серпні – 650 грн/доба; у вересні – 
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550 грн/доба), десять з яких мають додаткове оплачуване місце (50 

грн/доба), 5 одноосібних номерів (липень – 400 грн/доба; серпень – 

450 грн/доба; вересень – 375 грн/доба), та три пентхауса (липень – 

850 грн/доба; серпень – 850 грн/доба; вересень – 700 грн/доба), які 

передбачають розміщення до 5 осіб. Розрахуйте розмір туристичного 

збору за 3 квартал 2016 року, якщо ставка збору встановлена у розмірі 

1,7 % від бази оподаткування збору, та за умови 100% заселення 

номерів за вказаний період. 

 
Завдання 11 

ПП «Гараж» здійснює діяльність щодо надання послуг 

паркування. Визначити суму збору за місця для паркування 

транспортних засобів у 2016 році, якщо площа земельної ділянки, 

відведена для паркування складає 180 м
2
, а ставка збору становить 

0,13 % мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного 

2016 року. 

 

Практичне заняття №8. 
Податкове планування та прогнозування.  

Податкове регулювання 
План заняття 

1. Економічна сутність поняття «податок». 

2. Види податків та їх класифікація.  

 
Обсяг аудиторних годин – 5 год. 
Метою практичного заняття є розкрити економічну сутність 

понять податкове планування й прогнозування, структурні елементи  

податкового планування, дослідити напрями підвищення рівня 

податкового планування та прогнозування, при цьому особливу увагу 

приділивши організації функціонування спеціальних податкових 

режимів, зокрема організації спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності.  

 

Завдання 1 
Приватна особа-підприємець Тимошенко Ю.А. займається 

роздрібною торгівлею комп’ютерної техніки. ФОП купує у платника 

ПДВ один ноутбук за 4200,00 грн. в тому числі ПДВ 700,00 грн. 
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Продає за 7500,00 грн. в тому числі ПДВ 1250,00 грн. Далі наш 

приклад доведеться розбити на дві частини. 

Дохід складає 75000,00 грн. 

За квартал підприємець продав 10 ноутбуків. Відповідно він 

отримав дохід в розмірі 75 000,00 грн. Дохід отримувався кожен 

місяць кварталу: 

1 місяць – 33 500,00 грн. (3 ноутбуки). 

2 місяць – 22500,00 грн. (3 ноутбуки). 

3 місяць – 30 000,00 грн. (4 ноутбуки). 

Для придбання 10 ноутбуків він витратив 10 * 4200,00 = 

42000,00 грн. 

Дохід складає 375 000,00 грн. 

За квартал підприємець продав 50 ноутбуків. Відповідно він 

отримав дохід в розмірі 375 000,00 грн. Дохід отримувався кожен 

місяць кварталу: 

1 місяць – 112 500,00 грн. (15 ноутбуків). 

2 місяць – 112 500,00 грн. (15 ноутбуків). 

3 місяць – 375 000,00 грн.(20 ноутбуків). 

Для придбання 50 ноутбуків підприємство витратило  

50 * 4200,00 = 210 000,00 грн. 

Заробітна плата ФОП становить 2578,00 грн. Ставка єдиного 

соціального внеску 34,7% для підприємця як для себе. 

Припускається, що ФОП Тимошенко Ю.А. не несе жодних 

витрат, окрім вартості придбання моніторів; 

ФОП Тимошенко Ю.А. купує монітори у платника ПДВ, який 

видає йому податкову накладну. Відповідно підприємець має право на 

податковий кредит. 

Визначити, за якою ставкою єдиного податку більш вигідно 

працювати підприємцю. Скільки підприємець на загальній системі 

оподаткування та як платник єдиного податку третьої групи (5% та 

3% + сплата ПДВ) заплатить до бюджету? 

 

Завдання 2 
МПП «ЗдороВо» у своїй господарській діяльності 

використовує спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і 

належить до III групи платників податків ( ставка єдиного податку 

ставновить 3% +ПДВ). Визначити, за якою ставкою малому 
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приватному підприємству вигідніше працювати та чи може воно у 

подальшому перебувати на спрощеній системі оподаткування, якщо 

відомі такі показники фінансово-господарської діяльності даного 

суб’єкта господарювання за І квартал 2016 р.: 

1) Визнано безнадійною кредиторську заборгованість 

підприємства на суму 100,0 тис. грн. 

2) Продано виробниче обладнання на суму 99,5 тис. грн 

(із урахуванням ПДВ). Балансова вартість обладнання на дату його 

продажу становила 88,9 тис. грн. 

3) Сплачено відсотки за договором фінансового лізингу –

3,5 тис. грн. 

4) В касу товариства надійшли орендні платежі за надане 

в оренду приміщення в розмірі 2 тис. грн (із урахуванням ПДВ). 

5) Придбано вантажний автомобіль вартістю 

15,0 тис. дол. США (із урахуванням ПДВ). 

6) На поточний рахунок підприємства надійшли кошти, 

які за рішенням суду стягнуто з покупця за відвантажені йому в 

минулому році товари в розмірі 100 тис. грн. (без урахування ПДВ). 

7) Перераховані МПП «ЗдороВо» кошти за отримані 

рекламні послуги – 18,1 тис. грн. (з урахуванням ПДВ). 

8) На поточний рахунок надійшли кошти від реалізації 

товару за договором комісії. Вартість реалізованого товару становить 

20 тис. грн. (із урахуванням ПДВ), комісійна винагорода – 3,5%. 

9) На поточний рахунок надійшли кошти, отримані 

підприємством на умовах кредитного договору, - 25,0 тис. грн. 
 

Завдання 3 
МПП «Зірка» сплачує єдиний податок за ставкою 5%. 

Визначити, за якою ставкою єдиного податку підприємству вигідніше 

працювати (5% чи 3%+ПДВ), якщо відомі наступні показники 

фінансово-господарської діяльності даного суб’єкта господарювання 

за II квартал 2016 року: 

1) В касу підприємства надійшли кошти за відвантажені 

деталі – 10 тис. грн (без урахування ГІДВ). 

2) Отримано МПП дивіденди на суму 80,5 тис. грн. 

3) Сплачено постачальникам за отримані матеріали –  

55,5 тис. грн (з урахуванням ПДВ).  
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4) На поточний рахунок надійшла попередня оплата від 

покупця – 31,3 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 

5) На поточний рахунок МПП надійшли кошти за надані 

послуги із ремонту виробничого обладнання – 4,0 тис. грн (з 

урахуванням ПДВ). 

6) Збільшено статутний капітал підприємства на суму 

50,0 тис. грн за рахунок внесків засновника. 

7) Сплачено за оренду офісного приміщення 

МПП «Зірка» – 22,0 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 

8) Повернуто частину сплаченого покупцем авансу на 

суму 5 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 

9) У II кварталі минулого року отримано поворотну 

фінансову допомогу в розмірі 20,0 тис. грн строком на 1 календарний 

рік. 
 

Завдання 4 
Розрахувати суму податку на прибуток, яку сплачуватиме 

ПрАТ «Лідер» у вигляді щомісячних авансових внесків у 2016 році, 

якщо сума сплачених податкових зобов’язань з податку на прибуток 

протягом 3-х кварталів 2015 року становила 260,5 тис. грн, а 

показники фінансово-господарської діяльності підприємства у 

IV кварталі 2015 року були наступними: 

1.  Продано 75,2% виготовленої у звітному періоді 

продукції на суму 1452,3 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 

2. Здійснено амортизаційні відрахування у розрахунку на 

місяць – 7 тис. грн. 

3.  Придбано сировину та матеріали на суму 

1325,6 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 

4.  Нараховано заробітну плату працівникам виробничого 

цеху – 128,3 тис. грн. 

5.  Сплачено збір за спеціальне використання води в 

межах ліміту в розмірі 7,8 тис. грн, понад встановлений ліміт – 

2,6 тис. грн. 

6. Отримано безповоротну фінансову допомогу – 

996,2 тис. грн. 

7. Отримано передплату від покупця готової продукції – 

46,6 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 
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8. Виплачено дивіденди фізичним особам – працівникам 

підприємства – 80,6 тис. грн. 

9. Нараховано та виплачено відсотки КБ «ПриватБанк» за 

користування кредитом згідно з договором позики на суму 

12,0 тис. грн. 

10. Сплачено за оренду офісного приміщення 7,9 тис. грн 

(з урахуванням ПДВ). 

11.  Отримано дивіденди ПрАТ «Лідер» від нерезидента – 

14,5 тис. грн. 

12. Перераховано кошти за передплату для бухгалтерії 

періодичного видання вітчизняного виробництва, газети «Все про 

бухгалтерський облік» – 4,6 тис. грн. 

 
Завдання 5 

Розрахувати суму податку на прибуток, яку сплачуватиме 
підприємство ПП «Drive»у вигляді щомісячних авансових внесків у 
2017 р., якщо відомі наступні фінансово-господарські показники його 
діяльності за 2016 рік: 

1) Придбано холодильник вартістю 13,0 тис. грн (з 
урахуванням ПДВ).  

2) Отримано безповоротну фінансову допомогу в розмірі 
1140,5 тис. грн. 

3) Здійснено ремонт виробничої технологічної лінії на 
суму 120,0 тис. грн.  

4) Відвантажена продукція на 8333,3 тис. грн (з 
урахуванням ПДВ), яка у попередньому році була придбана за 
7350,2 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 

5) Сплачено роялті нерезиденту в розмірі 265,5 тис. грн 
(виручка від реалізації товарів, робіт, послуг за попередній звітний рік 
становила 5757,7 тис.грн (з урахуванням ПДВ). 

6) Отримано оплату за надання послуг консультаційного 
характеру – 83,4 тис. грн (в т.ч. ПДВ). 

7) Отримано авансовий платіж за напівфабрикати в 
розмірі 440,5 тис. грн (з урахуванням ПДВ). 

8) Відвантажені товари на експорт  на суму 60,2 тис. дол. 
США, кошти за які було перераховано у січні 2017 р. 

Офіційний курс гривні по відношенню до долара на дату 
відвантаження товарів – 24,81 грн/дол. 
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9) Сума нарахованої заробітної плати протягом 2016 р. 
становила 3333,3 тис. грн.  

Завдання 6 
Скласти податковий календар на січень 2017 року та графік 

подання до територіального органу Державної фіскальної служби у 

Рівненській області декларацій, розрахунків, бухгалтерських звітів і 

балансів у січні, виходячи з наведених нижче даних. 

Підприємство ТзОВ «ТабакоРВ» сплачує до бюджету: 

1. ПДВ (середньомісячна за минулий рік сума податку 

становить 10 тис. грн.). 

2. Акцизний збір (підприємство реалізує тютюнові 

вироби). 

3. Плату за землю. 

4. Податок на прибуток. 

5. Податок з власників транспортних засобів. 

 
Завдання 7 

Указати порядок розрахунків з бюджетом та терміни подання 

до територіального органу Державної фіскальної служби у 

Рівненській області декларації про доходи для громадянки 

Причепи Л.Г., що займається підприємницькою діяльністю, виходячи 

з таких даних: громадянка розпочала свою підприємницьку діяльність 

у квітні 2016 року; дохід, що підлягає оподаткуванню прибутковим 

податком, становить за квітень 2000 грн. 
 

Практичне заняття №9. 
Податковий контроль як функція податкового менеджменту 

План заняття 

1. Економічна сутність та поняття податкового контролю. 

2. Відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства. 

 
Обсяг аудиторних годин – 5 год. 
Метою практичного заняття є розглянути сутність процесу 

адміністрування податкових зобов’язань, ознайомитися із прикладами 

податкових декларацій, коротко охарактеризувати напрямки 

адміністрування податкового боргу, а також розкрити сутність, етапи, 
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процедури та види контролю за платниками податків як основного 

виду фінансового контролю та ефективного податкового 

менеджменту. 

 

Завдання 1 
Визначити суму адміністративного штрафу, який буде 

накладено на винних осіб Державною фіскальною службою за 

наведені нижче правопорушення. Сформулювати сутність 

адімністративного правопорушення та зазначити винних осіб. 
Перевіркою встановлено, що громадянка Лінива М.М. 

надавала перукарські послуги своїм споживачам без державної 

реєстрації. Протягом 2015 року її було притягнуто до 

адміністративної відповідальності за ті самі дії. 
 

Завдання 2 
У січні 2016 року бухгалтер підприємства Причепа К.М. 

виявила помилку у розрахунку суми задекларованих доходів, що 

відображені у податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік 

Ця помилка призвела до заниження суми податкового зобов’язання на 

20000 грн. 
Необхідно визначити, яку суму штрафу повинне заплатити 

підприємство, якщо помилка буде виправлена самостійно шляхом 
подання уточнюючого розрахунку? 

 
Завдання 3 

25 січня 2016 року контролюючі фіскальні органи виявили 
помилку у розрахунку суми задекларованих витрат, що відображені у 
податковій декларації з податку на прибуток за 2015 рік. Ця помилка 
призвела до заниження суми податкового зобов’язання на 7000 грн. 

Необхідно визначити, яку суму штрафних санкцій повинне 
заплатити підприємство за результатами перевірки, проведеної 
контролюючими фіскальними органами. 

 
Завдання 4 

За результатами документальної перевірки в серпні 2016 року 
підприємство повинне заплатити штраф за заниження в червні 2015 
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року податку на додану вартість на суму 15000 грн. Податкове 
повідомлення було отримано платником податку 25 серпня 2016 року. 

Необхідно визначити суму штрафу, що має сплатити 
підприємство. 

 
Завдання 5 

5 січня 2016 року платник податку здійснив сплату платежу до 
бюджету у розмірі 17000 грн. При цьому платник податку мав 
податковий борг у розмірі 10000 грн, який виник в результаті 
несплати податкового зобов’язання (останній термін сплати цього 
зобов’язання дорівнював 19 листопада 2015 року). Облікова ставка 
НБУ – 15,5 %. 

Необхідно визначити, яку суму пені буде нараховано платнику 
податку?  

Завдання 6 
Платник податків несвоєчасно подав декларацію з ПДВ за 

травень 2016 року. Впродовж 2016 року він притягувався до 
відповідальності за аналогічні порушення в лютому 2016 року  

Необхідно визначити, який штраф за несвоєчасну подачу 
податкової звітності має сплатити підприємство у разі виявлення 
співробітниками контролюючих фіскальних органів такого 
порушення.
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