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© Національний університет водного 
господарства та природокористування, 2017 

1. ЗАГАЛЬНІ ВКАЗІВКИ 

 

1.1. Загальні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни 
 
Сучасний стан економіки України визначається складними 

процесами, які спрямовані на створення ринкового середовища, та 
які ставлять конкретні вимоги до розвитку національної податкової 
системи. 

Оскільки податки виконують важливу роль в забезпеченні 
фінансової стабільності та досягненні соціального добробуту 
громадян розвинутих держав, є необхідність вивчення механізму 
регулятивного впливу оподаткування на доходи юридичних та 
фізичних осіб, встановлення оптимального рівня оподаткування, 
який, з одного боку, забезпечував би достатні доходи бюджету, з 
другого, не заважав би розвитку ділової активності, не стримував 
господарської ініціативи. 

У зв’язку з цим податки розглядаються не тільки як інструмент 
регулювання господарської діяльності підприємств в Україні, але й 
як вагоме джерело доходів державного і місцевих бюджетів. Тому 
особливого значення набуває проблема встановлення оптимального 
рівня оподаткування як суб’єктів господарювання так і 
фізичних осіб.  

Удосконалення податкової системи України висуває багато 
теоретичних і практичних проблем в напрямку застосування 
сучасних механізмів перерозподілу доходів за допомогою податків 
на основі принципів справедливості, рівності, ефективності. 

 
1.2. Мета і  завдання  викладання навчальної дисципліни 

 
Методичні вказівки з навчальної дисципліни «Податкова 

система» розраховані на студентів зі спеціальності 072 «Фінанси, 
банківська справа та страхування»» денної та заочної форм 
навчання.  

Метою вивчення навчальної дисципліни є надання студентам 
знань про сутність та види податків; податкову систему і політику 
держави; податок на додану вартість; акцизний збір та мито; 
податок на прибуток підприємств; податок на доходи фізичних осіб; 
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спрощену систему оподаткування суб’єктів малого підприємництва; 
рентну плату за ресурси та послуги; Державну фіскальну службу 
України; причини і види ухилення від сплати податків та роль 
податкової політики у системі державного регулювання економіки. 

Основними завданнями вивчення дисципліни „Податкова 
система” є:   

- вивчення існуючих систем оподаткування, видів податків, 
порядку їх нарахування і сплати; 

- набуття практичних навичок з нарахування податкових 
зобов’язань, заповнення податкових декларацій та сплати податків; 

- вивчення структурної побудови фіскальної служби 
України, її повноважень та обов’язків.   

Після вивчення даного курсу студент повинен знати: 
- класифікацію податків; 
- джерела сплати податків; 
- суб’єктів та об’єктів оподаткування; 
- податкову політику та систему держави; 
- права та відповідальність платників податків; 
- як визначаються дати виникнення податкових зобов’язань та 

звітні періоди; 
- порядок розрахунку ПДВ, акцизного збору, мита, податку на 

прибуток підприємств, єдиного податку, податку на доходи 
фізичних осіб, рентну плату та зборів за ресурси,  екологічного 
податку; 

- податкові соціальні пільги; 
- місцеві податки і збори; 
- повноваження працівників фіскальної служби; 
- причини та форми ухилення від сплати податків. 
Студенти повинні вміти: 
- визначати базу оподаткування всіма видами податків; 
- розраховувати суму податкових зобов’язань за всіма видами 

податків; 
- заповнювати податкові декларації; 
- розраховувати розмір штрафних санкцій за всіма видами 

податків. 
 

1.3. Рекомендована література 
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1. Акімова Л.М. Конспект лекцій з дисципліни „Податкова 
система” для студентів напряму підготовки 6.030508 «Фінанси і 
кредит» денної та заочної форм навчання / Л.М. Акімова, Рівне: 
НУВГП, 2016. – 63 с.  

2. Бечко П.К. Податкова система: Навч. посіб. / П.К. Бечко, К. : 
ЦНЛ, 2006. – 368 с.   

3. Ватуля І.Д. Податки, збори, платежі: Навч. посіб. / І.Д. Ватуля, 
М.І. Ватуля, Л.В. Рибалко, К. : ЦНЛ, 2006. – 352 с. 

4. Еш С.М. Податкова система України: Навч. посіб. / С.М. Еш, 
К. : Кондор, 2008. – 456 с. 

5. Крисоватий А.І. Податкова система: Навчально-методичний 
посібник / А.І. Крисоватий, О.М. Десятник. – Тернопіль: Воля, 2007. 
– 256 с. 

6. Мельник П.В. Розвиток податкової системи в перехідній 
економіці / П.В. Мельник, Ірпінь: Акад. ДПС України, 2001. – 362 с. 

7. Олійник О.В. Податкова система: Навч. посіб. / О.В. Олійник, 
І.В.  Філон, К. : ЦНЛ, 2006. – 456 с. 

8. Онисько С.М. Податкова система: Підручник / С.М. Онисько, 
І.М Тофан., О.В. Гришина, Львів: Новий Світ-2000, 2005. – 310 с. 

9. Піхоцький В.Ф. Ресурсні платежі та місцеві податки і збори: 
Навч. посіб. /В.Ф.  Піхоцький, К. : Професіонал, 2005. – 304 с.   

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI : остання 
редакція від 25.05.2017 р. [Електронний ресурс] Верховна Рада 
України. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2755-
17. 

11. Пріб К.А., Федько В.І. Податкова система України: 
термнологія і формування основних положень: Навч. посіб. / 
К.А. Пріб, В.І. Федько, К. : ЦУЛ, 2007. – 320 с.     

12. Сердюк О.М. Податкова система (практикум): Навч. посіб. / 
О.М. Сердюк, Т.В. Заревчацька  К. : ЦУЛ, 2007. – 328 с.   

13. Система оподаткування та її інформаційне забезпечення: Навч. 
посіб. / П.М. Гарасим, О.М. Десятнюк, Г.П. Журавель та ін. – К. : 
Професіонал, 2006. – 736 с. 

14. Система оподаткування та податкова політика: Навч. посіб. / 
В.В. Захожай, Я.В. Литвиненко, К.В. Захожай, Р.Я. Литвиненко; Під. 
заг. ред. В.Б. Захожая, Р.Я. Литвиненко. – К.: ЦНЛ, 2006. – 468. 
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15. Якушик І.Д., Литвиненко Я.В. Податки в країнах світу: 
Довідник. / І.Д. Якушик, Я.В. Литвиненко. – К. : МП Леся, 2004. –
480. 

 

2. Методичні рекомендації до самостійної підготовки та 
проведення окремих практичних занять  

 

2.1. Змістовий модуль 1. Податкова система та основні податки 
 

Тема 1. Податки, податкова система та податкова політика 
держави 

План 

1. Сутність та функції податків. Правове регулювання 
оподаткування в Україні. 

2. Класифікація податків та їх елементи. 
3. Податкова політика держави. 
4. Основи побудови оптимальної податкової системи. 
5. Характеристика української системи оподаткування. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Виникнення податків. 
2. Визначення категорії «податки». 
3. Обов’язкові види платежів. 
4. Функції, які виконують податки. 
5. Класифікація податків. 
6. Елементи податків. 
7. Методи визначення податкових ставок. 
8. Податкові пільги. 
9. Податкова політика держави. 
10. Назвіть загальнодержавні та місцеві податки. 
Література: [1, 2, 10]. 
 

Методичні вказівки 

 
В процесі підготовки до практичних занять студентам необхідно 

детально опрацювати матеріал і підготувати відповіді на такі питання: 
1. Передумови та причини виникнення податків.  
2. Відмінність оподаткування в різних країнах на перших етапах 

виникнення податків та в процесі їх удосконалення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

3. Функції, які виконують податки та їх вплив на забезпечення 
соціально-економічного розвитку країни та функціонування 
суб’єктів господарювання. Викладачу слід запропонувати студентами 
обґрунтувати оптимальне на їх думку податкове навантаження. 

4. Класифікацію податків за різними підходами. 
5. Елементи податків та особливості їх визначення. 
6. Податкова політика та податкова система країни. Викладачу 

потрібно запропонувати студентам надати пропозиції для 
удосконалення вітчизняної податкової системи.     

7. Загальнодержавні та місцеві податки. Особливу увагу необхідно 
звернути на питому вагу кожного податку в доходах Державного та 
місцевих бюджетів країни.  

 

Тема 2. Податок на додану вартість (ПДВ)  
План 

1. Суть та призначення ПДВ. 
2. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації. 
3. Об’єкт оподаткування і податкова база. 
4. Пільги при справлянні ПДВ. 
5. Первинний облік податку та податкова документація з ПДВ. 
6. Особливості нарахування ПДВ за окремими операціями. 
7. Відповідальність платників ПДВ. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Непрямі податки. Специфічні та універсальні акцизи. 
2. Методи визначення доданої вартості. 
3. Платники ПДВ. 
4. Порядок реєстрації та зняття з реєстрації платника ПДВ. 
5. Об’єкти оподаткування ПДВ. 
6. Податкова база оподаткування ПДВ. 
7. Об’єкти, що не оподатковуються ПДВ. 
8. Об’єкти, що оподатковуються нульовою ставкою ПДВ. 
9. Операції звільнені від оподаткування ПДВ. 
10. Податкове зобов’язання та податковий кредит. 
11. Порядок сплати ПДВ та відшкодування від’ємної різниці. 
12. Правило першої події. 
13. Особливості оподаткування окремих операцій. 
14. Податкові накладні, порядок їх заповнення та реєстрації.  
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15. Податкова декларація. Терміни звітності. 
16. Особливості слати ПДВ  при імпорті товарів та послуг. 
17. Особливості оподаткування сільськогосподарської продукції. 
18. Відповідальність платників ПДВ. 
Література: [1, 4, 10]. 

Задачі 
 

Задача 1 

Підприємство відвантажило в січні партнеру в Україні цеглу на 
24 тис. грн. з ПДВ, партнеру в Польщі вапно на 30 тис. грн. з ПДВ, 
отримало аванс за цеглу з Росії в сумі 42 тис. грн., без ПДВ, 
виконало роботи на замовлення місцевої адміністрації на суму 
30 тис. грн. з ПДВ. Визначити суму ПДВ, яку повинно сплатити 

підприємство.   

 

Задача 2 

Підприємство отримало в січні аванс від міськвиконкому на 
асфальтування дороги на суму 30 тис. грн., з ПДВ, аванс від 
партнера з України на виконання довгострокового договору на суму 
60 тис. грн., з ПДВ, закупило цегли в Україні на 24 тис. грн., з ПДВ 
і вапно на 30 тис. грн. в Угорщині. Визначити суму ПДВ, яку 
повинно сплатити підприємство. 

 

Задача 3 

Підприємство відвантажило в січні партнеру в Україні крейду на 
суму 36 тис. грн., з ПДВ, закупило столи на суму 12 тис. грн., з 
ПДВ, половину з яких встановило в бухгалтерії, половину в 
дитячому садку. Залишки товарів на складі підприємства 
зменшилися на 20 тис. грн. Визначити суму ПДВ, яку повинно 
сплатити підприємство.   

 

Задача 4 

Підприємство продало в січні партнеру в Україні паркет на суму 
48 тис. грн., з ПДВ, але партнер вернув неправильно заповнену 
податкову накладну, підзвітна особа здала в бухгалтерію чек на 
придбання на 6 тис. грн. бензину, підприємство закупило в партнера 
в Україні цемент на суму 36 тис. грн., з ПДВ для ремонту вироб-
ничого корпусу та фарбу на суму 24 тис. грн., з ПДВ для ремонту 
школи. Визначити суму ПДВ, яку повинно сплатити підприємство. 
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Задача 5 

Підприємство в січні закупило в партнера в Україні цеглу на 
суму 36 тис. грн., яку в цьому ж місяці продало її за ту ж суму 
партнеру в Німеччині, взяло в оренду приміщення вартістю 18 тис. 
грн., з ПДВ, та виплатило заробітну плату на суму 12 тис. грн. 
Визначити суму ПДВ, яку повинно сплатити підприємство.   

 

Задача 6 

Підприємство перерахувало в січні аванс партнеру в Україні за 
цеглу на суму 42 тис. грн., з ПДВ та аванс іншому партнеру в 
Україні на розробку проекту за довгостроковим договором на суму 
30 тис. грн., передало в Україні об’єкт вартістю 60 тис. грн., з ПДВ 
у фінансовий лізинг і 30 тис. грн. з ПДВ в оперативну оренду. 
Визначити суму ПДВ, яку повинно сплатити підприємство.   

 

Задача 7 

Підприємство отримало в січні від партнера в Україні платіж на 
суму 30 тис. грн., з ПДВ, якому в цьому ж місяці відвантажило 
лісопродукцію на суму 24 тис. грн., закупило обладнання в Україні 
на суму 72 тис. грн., з ПДВ, половину з якого використовує для 
виробничої діяльності, інша половина обладнання призначена для 
продажу. Визначити суму ПДВ, яку повинно сплатити підприємство.   

 

Задача 8 

Підприємство перерахувало в січні аванс партнеру в Угорщині за 
розробку проекту на суму 20 тис. грн. та аванс партнеру в Україні за 
поставу меблів на суму 18 тис. грн., з ПДВ, отримало чек на 3 тис. 
грн., з ПДВ від партнера в Україні на закупку одягу для робітників 
та видало 4,8 тис. грн. на відрядження. Визначити суму ПДВ, яку 
повинно сплатити підприємство. 

 

Задача 9 

Підприємство підписало у січні Акт виконаних робіт для 
місцевої ради на суму 30 тис. грн., з ПДВ, перерахувало партнеру у 
Чехії  42 тис. грн. за поставку цегли і 20 тис. грн. за ремонт 
обладнання та продало в Польщу вапно на суму 18 тис. грн., з ПДВ. 
Визначити суму ПДВ, яку повинно сплатити підприємство.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Методичні вказівки 

 

ПДВ, який підприємство повинно сплатити до бюджету (ПДВб) 
розраховується, як різниця між податковими зобов’язаннями (ПЗ), 
яке виникає при реалізації оподатковуваних даним податком 
товарів, робіт та послуг та податковим кредитом (ПК), який виникає 
при їх придбанні: 

 

                                      ПКПЗПДВб  .                                  (2.1)  
 

ПДВ із суми реалізації або покупки товарів без ПДВ 
визначається шляхом множення даної суми на ставку податку (Ст): 

 

                               СтПДВ_без_СумаПДВ  .                     (2.2) 
 

ПДВ із суми реалізації або покупки товарів з ПДВ визначається 
шляхом множення даної суми на ставку податку (Ст) та діленням 
на 1 плюс (Ст): 

                                
Ст1

СтПДВ_з_СумаПДВ


  .                  (2.3) 

При визначенні імпортного ПДВ ставка податку (Ст) множиться 
на митну вартість товару, робіт, послуг (МВ), яка включає їх 
вартість (В), транспортні витрати до кордону України (ТВ), ввізне 
мито (ВМ), акцизні збори (АЗ), але не включає обов’язкові державні 
митні збори, які покривають затрати митниці (МЗ):   

 

                     )АЗВМТВВ(СтМВСтПДВ  .         (2.4) 
 

Крім загальних правил визначення ПДВ студенти повинні 
ґрунтовно вивчити особливості оподаткування даним податком 
окремих операцій, знати та вміти застосовувати правило першої події.   

 

Тема 3. Акцизний податок та мито  
План 

1. Суть акцизного податку, платники та об’єкти оподаткування 
ним. 

2. Порядок нарахування та сплати акцизного податку. 
3. Акцизні марки, особливості оподаткування окремих 

підакцизних товарів та штрафні санкції. 
4. Порядок нарахування та сплати мита. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Суть акцизного податку та його функції. 
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2. Об’єкти оподаткування акцизним податком. 
3. Методи визначення податкових зобов’язань з акцизного 

податку.    
4. Пільги при сплаті акцизного податку. 
5. Порядок сплати акцизного податку. 
6. Акцизні марки. 
7. Штрафні санкції за порушення законодавства. 
8. Мито та порядок його нарахування.   
9. Порядок обчислення мита при процентних і абсолютних ставках.  
10. Порядок сплати мита та пільги щодо його сплати. 
Література: [1, 3, 10]. 
 

Задачі 
 

Задача 1 

Підприємство реалізувало 50 тис. штук сигарет з фільтром на 
суму 3 тис. грн. Фіксована ставка – 445,56  грн. за 1000 шт., 
фіксована ставка – 12 % від виручки. Мінімальне сумарне 
податкове зобов’язання із сплати податкового зобов’язання для 
сигарет з фільтром – 596,05  грн./1000 шт.  Визначити акцизний 
податок. 

 

Задача 2 

Митна вартість автомобіля 8 тис. дол. США, курс гривні до 
долара – 25,4 до євро – 29,5 об’єм двигуна – 2500 куб. см., ставка 
ввізного мита – 1,3 євро за 1 куб. см. двигуна, акцизний збір – 0,5 
євро за 1 куб. см. Визначити суму акцизного податку. 

 

Задача 3 

Торгова марка «Стандарт» випустила 10000 пляшок горілки. 
Собівартість 1 пляшки горілки (0,5 л, 40%) для підприємства-
виробника становить 30 грн. Розрахунковий прибуток на 1 пляшку  - 
7,5 грн. ставка акцизного податку за 1 л 100-відсоткового спирту 
становить 126,96 грн. За наведеними даними необхідно визначити 
суму акцизного податку і суму ПДВ, які будуть включені до ціни 
продукції, а також ціну реалізації горілки. 
 

Методичні вказівки 
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Акцизний податок при фіксованих ставках обчислюється за 
формулою:            

                        
                                   KNSÀÏ 1 ,                                        (3.1) 

де: 1ÀÏ  – сума акцизного податку визначена за твердими 
ставками, грн.; 

S – ставка акцизного податку, на одиницю виміру, євро, грн.; 
N – кількість товару, у натуральних одиницях виміру; 
К – курс гривні до євро станом на перший день відповідного 

кварталу, якщо ставки встановлені у євро. 
 
Акцизний податок при відсоткових ставках обчислюється за 

формулою: 
                                               
                                             OÀÏ  V2 ,                                  (3.2) 

2ÀÏ – сума акцизного податку визначена за відсотковими 
ставками, %; 

V  – ставка акцизного податку у %; 
О – оподатковуваний оборот. 
                                           
                                          NP)-(MO  ,                                   (3.3) 
 
де: М – максимальна роздрібна ціна за кожним виробленим, або 

імпортованим товаром; 
Р – сума ПДВ та АП в складі максимальної роздрібної ціни; 
N – кількість товару у фізичних одиницях за кожним видом товару. 
Якщо акцизний податок одночасно нараховується у відсотках 

та фіксованих ставках (тютюнові вироби) він визначається за 
формулою: 

 

                                         21 ÀÏÀÏÀÏ  ,                              (3.4) 
 

де: 1ÀÏ  – сума акцизного податку, обчислена за ставками у твердих 
сумах. 

2ÀÏ  – сума акцизного податку, обчислена за ставками у відсотках; 
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Проте загальний відсоток суми стягнутого твердого та 
відсоткового збору не може бути меншим від мінімального 
сумарного податкового зобов’язання для кожної назви сигарет (для 
сигарет без фільтра та із фільтром повинне складати – 
596,05 грн./1000  шт.).    

Обчислення мита здійснюється за формулами: 
 
При процентних ставках: 

 
                                      Ст)МЗМВ(М  ,                             (3.5) 

 
де: М – сума мита, грн.: 

 
                                         ТЗКЦкМВ                                   (3.6) 
 
Цк – ціна контракту в іноземній валюті; 
К – курс гривні до валюти в якій підписаний контракт; 
ТЗ – транспортні затрати до перетину митного кордону, грн.; 
МЗ – сума митного збору, грн.; 
Ст – ставка мита. 
 
При абсолютних ставках: 

 
                                         ÊCòºQ Ì ,                                   (3.7) 
 

де:  Q – кількість товарів, що експортується чи імпортується; 
Стє – ставка в євро. 
Курс гривні береться на день оформлення митної декларації. 
 

Тема 4. Податок на прибуток підприємств  
План 

1. Платники, ставка податку та об’єкт оподаткування. 
2. Коригування фінансового результату до оподаткування 
3. Особливості оподаткування нерезидентів 
4. Звільнення від оподаткування 
5. Порядок нарахування та сплати податку. 
 

Питання для самоконтролю 
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1. Платники податку на прибуток підприємств. 
2. Об’єкти оподаткування податком на прибуток підприємств. 
3. Основні податкові різниці. 
4. Звільнення від оподаткування податком на прибуток. 
5. Терміни здачі декларації та слати податку.  
Література: [1, 3, 10]. 

 

Задачі 
 

Задача 1 

Підприємство купило метал на суму 30 тис. грн., з ПДВ, який в 
цьому ж місяці використало для виробництва, від реалізації 
продукції підприємство отримало доходи у розмірі 75 тис.грн. з 
ПДВ та продало пиломатеріалів на 36 тис. грн., з ПДВ, залишки на 
складі підприємства зменшилися на 5 тис. грн. Визначити податок 
на прибуток підприємств. 

 

Задача 2 

У поточному звітному місяці підприємство реалізувало овочів на 
60 тис. грн., з ПДВ, закупило фруктів на 48 тис. грн. з ПДВ, які були 
використані для виробництва безалкогольних напоїв (партія 
вироблених напоїв була реалізована у поточному звітному періоді і 
підприємство отримало доход від їх реалізації у сумі 85 тис. грн. без 
ПДВ), передало міськвиконкому майно на 7 тис. грн., без ПДВ 
(оподатковуваний прибуток за попередній звітній рік - 100 тис. 
грн.).  Визначити податок на прибуток підприємств. 

 

Задача 3 

У ІІ кварталі підприємство закупило та ввело у виробничий 
процес устаткування  на 30 тис. грн. з ПДВ (балансова вартість всіх 
груп основних засобів на початок року становить 120 тис. грн.), 
термін корисного використання якого становить 5 років; 
амортизаційні відрахування всіх груп ОЗ, які знаходяться на балансі 
з початку року становлять 10 тис. грн. на рік. У цьому ж кварталі 
підприємство  отримало доход від реалізації продукції  на суму 60 
тис. грн., з ПДВ; видало кошти на відрядження (звіт не зданий) на 5 
тис. грн. та виплатило зарплату на 20 тис. грн. (разом з соціальними 
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нарахуваннями), в тому числі прямі витрати на оплату праці склали 
75 % загальних витрат на оплату праці, з яких 60 % віднесено на 
собівартість реалізованої продукції у поточному періоді; 
матеріальні витрати реалізованої продукції склали 25 000 грн.; 
залишки на складі зменшилися на 10 тис. грн. Визначити податок 
на прибуток підприємств за ІІ квартал. 

 

Задача 4 

У ІІІ кварталі підприємство провело ремонт будівлі на суму 
12 тис. грн., з ПДВ (балансова вартість всіх груп основних засобів 
на початок звітного року становить 70 тис. грн.), амортизаційні 
відрахування всіх груп ОЗ, які знаходяться на балансі з початку 
року становлять 6 тис. грн. за рік. За звітний квартал доход від 
реалізації продукції склав 96 тис.грн. з ПДВ. Прямі матеріальні 
витрати становлять 27 тис.грн., з них 90 % віднесено на собівартість 
реалізованої продукції; витрати на оплату праці (разом з 
соціальними нарахуваннями) – 25 тис. грн., в т.ч. прямі витрати – 
75 % загальних витрат на оплату праці, з яких 80% віднесено на 
собівартість реалізованої продукції; витрати на опалення та 
освітлення виробничих приміщень – 5 тис. грн. За поточний квартал 
закуплено бензину на суму 6 тис. грн., з ПДВ для легкового 
автомобіля загальногосподарського використання та виплачено 
дивідендів на суму 15 тис. грн. Визначити податок на прибуток 
підприємств. 

 

Методичні вказівки 

 

Для розрахунку суми податку на прибуток підприємств (ППП), 
яку повинно сплатити підприємство необхідно різницю між 
доходами (Д) і витратами (В) помножити на ставку податку (Ст):    

 
                                     ÑòÂÄÏÏÏ  )( , грн.                   (4.1) 
 
Доходи - загальна сума доходу платника податку від усіх видів 

діяльності, отриманого (нарахованого) протягом звітного періоду в 
грошовій, матеріальній або нематеріальній формах як на території 
України, так і за їх межами та зменшеного на суму ПДВ. 
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Доходи, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування 
включаються до доходів звітного періоду при реалізації товарів (на 
дату переходу товару покупцеві) та при реалізації послуг або робіт 
(на дату складання акту про їх надання) та складаються з доходу 
від операційної діяльності ( â³äÎÄÄ ) та інших доходів (ІД). 

 
                                             ²ÄÄÄ â³äÎÄ  ,                            (4.2) 
 

Витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, 
матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для 
провадження господарської діяльності платника податку. 

Витрати, що враховуються при обчисленні об’єкта 
оподаткування включають витрати операційної діяльності ( â³äÎÄÂ ) 
та інші витрати (ІВ). 

 
                                          ²ÂÂÂ â³äÎÄ  ,                                  (4.3) 

Операційні витрати, що формують собівартість визнаються у 
тому звітному періоді, в якому визнані доходи від реалізації 
товарів, робіт та послуг. Інші витрати визнаються витратами того 
періоду в якому вони були здійснені. 

Сума  витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням  об'єктів 
основних засобів,  що  не  перевищує  10 відсотків сукупної 
балансової вартості всіх груп  основних засобів на початок звітного 
року,  відноситься до  витрат  того  звітного  податкового  періоду,  
в  якому  такий  ремонт  та  поліпшення були здійснені. 

Сума амортизації (А), яка відноситься на витрати підприємства 
розраховується за прямолінійним методом, виходячи з самостійно 
визначеного підприємством терміну ї експлуатації, але не менше 
терміну визначеного в податковому кодексі. 

Для цілей оподаткування основні засоби поділені на 16 груп. До 
груп 4 і 5 може застосовуватися прискорена (подвоєна) амортизація. 
На основні засоби 1 та 13 груп амортизація не нараховується. 

 
Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб  

План 

1. Роль ПДФО та його платники. 
2. Об’єкти оподаткування та база ПДФО. 
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3. Особливості нарахування та ставки ПДФО. 
4. Податкові соціальні пільги та податкова знижка. 
5. Оподаткування ФО – суб’єктів підприємницької діяльності. 
 
 

Питання для самоконтролю 

1. Платники ПДФО. 
2. Об’єкти оподаткування ПДФО резидентів та нерезидентів.  
3. Місячні доходи платника ПДФО та його ставки. 
4. Оподаткування спадщини отриманої фізичними особами. 
5. Порядок сплати ПДФО.  
6. Податкова соціальна пільга. 
7. Перелік осіб яким соціальна пільга нараховується в розмірі 

150 % та 200 % від загальної податкової соціальної пільги. 
8. Податковий кредит.  
9. Оподаткування ФО фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності.  
Література: [1, 5, 10]. 
 

Задачі 
 

Задача 1 

Працівнику нарахована зарплату 4000 грн. Прожитковий 
мінімум 1624 грн. Визначити ПДФО.    

 

Задача 2 

Працівнику, який утримує 3-х дітей до 18 років, нарахована 
зарплату 4300 грн. Прожитковий мінімум 1624 грн. Визначити 
ПДФО.    

 

Задача 3 

Працівнику, який утримує 2-х дітей до 18 років, нарахована 
зарплату 3700 грн. Прожитковий мінімум 1624 грн. Визначити 
ПДФО.    

 

Задача 4 

Працівнику, який утримує 2-х дітей до 18 років, одна з них 
інвалід, нарахована зарплату 3700 грн. Прожитковий мінімум 
1624 грн. Визначити ПДФО.    
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Задача 5 

Працівнику, який утримує дитину-інваліда до 18 років, 
нарахована зарплату 3300 грн. Прожитковий мінімум 1624 грн. 
Визначити ПДФО.    

Задача 6 

Працівнику – вдівцю, нарахована зарплату 4050 грн. 
Прожитковий мінімум 1624 грн. Визначити ПДФО.  

 

Задача 7 

Самотньому працівнику, який утримує двох дітей до 18 років, 
нарахована зарплату 5050 грн. Прожитковий мінімум 1624 грн. 
Визначити ПДФО.    

 

Задача 8 

Чорнобильцю, який утримує 2-х дітей до 18 років, нарахована 
зарплату 8000 грн. Прожитковий мінімум 1624 грн. Визначити 
ПДФО.    

 

Методичні вказівки 

 

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) розраховується та 
сплачується щомісячно за формулою: 
                            Cò ÑÏÇÌÎÄÏÄÔÎ , грн.,                        (6.1) 

 
де: ЗМОД – загальний місячний оподатковуваний дохід, який 

дорівнює сумі нарахованих або виплачених доходів платнику 
податку протягом місяця, грн.; 

СП – соціальна пільга, яка надається працівникам, грн. 
Для одного із батьків обмежуюча сума множиться на 

кількість дітей. Соціальна пільга для платника що отримує двох і 
більше дітей до 18 років нараховується на кожну дитину. 

Окремі категорії громадян, які студенти повинні вивчити, 
мають право на соціальні пільги збільшень в 1,5 (самотні батьки, 
вдови (вдівці) або опікуни, піклувальники на кожну дитину віком 
до 18 років; особи які утримують дитину-інваліда (на кожну дитину 
віком до 18 років); чорнобильці І та ІІ категорії, включаючи осіб, 
нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР за участь у 
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ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи; учні, студенти, 
аспіранти; інваліди І або ІІ групи; особи, яким присуджено довічну 
стипендію як таким, що зазнали переслідувань за правозахисну 
діяльність»), учасникам бойових дій на території інших країн у 
період після Другої світової війни, на якого поширюється дія 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту» та 2 рази Героям України, Радянського Союзу, 
Соціалістичної праці, повним кавалерам орденів Слави та Трудової 
Слави, особам нагородженим 4 і більше медалями «За відвагу); 
учасникам бойових дій під час Другої світової війни, особам, які в 
той час працювали в тилу, інвалідам І і ІІ групи, на яких 
поширюється дія Закону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту»; колишнім в’язням концтаборів, 
гетто та інших місць примусового утримання під час Другої 
світової війни та особам, які визнані репресованими чи 
реабілітованими; особам, які були насильно вивезені з території 
СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що 
перебували з ним в стані війни, або були окуповані фашистською 
Німеччиною та її союзниками; особам, які перебували на території 
блокадного Ленінграду у період з 08.09. 1941 р. по 27.01. 1944 року.  

Якщо громадянин має право на кілька пільг то йому надається 
одна - найбільша соціальна пільга, крім випадків, коли платник 
утримує дитину-інваліда до 18 років (в цьому випадку до пільг 
визначених на дітей-інвалідів додаються пільги визначені на інших 
дітей). 

 

2.2. Змістовий модуль 2. Інші податки і державне управління 
оподаткуванням   

 
Тема 6. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

План 

1. Платники, які можуть працювати на спрощеній системі 
оподаткування 

2. Ставки єдиного податку 
3. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування та 

сплати єдиного податку. 
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Питання для самоконтролю 

1. Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування 

2. Ставки єдиного податку 
3. Хто не може бути платниками єдиного податку першої - 

третьої та четвертої групи. 
4. Податковим (звітним) періодом для платників єдиного 

податку. 
5. Порядок та терміни сплати єдиного податку. 
Література: [1, 7, 10]. 
 

Задачі 
 

Задача 1 

Юридична особа - платник єдиного податку за ставкою 3 % 
реалізувала металу на 120 тис. грн. з ПДВ, який купила за 90 тис. 
грн., з ПДВ. Визначити суму єдиного податку та ПДВ, яку 
повинна сплатити юридична особа.   

 

Задача 2 

Юридична особа - платник єдиного податку за ставкою 5 % 
реалізувала металу на 120 тис. грн., без ПДВ,  який купила за 
90 тис. грн., з ПДВ. Визначити суму єдиного податку та ПДВ, яку 
повинна сплатити юридична особа.   

 

Методичні вказівки: 
 

Суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи 
платників єдиного податку: 

1) фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб, здійснюють роздрібну торгівлю та надають послуги 
населенню. Обсяг доходу протягом календарного року не 
перевищує 300 тис. грн.; 

2) фізичні особи - підприємці, які надають послуги населенню та 
платникам єдиного податку, здійснюють виробництво та продаж 
товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, в яких 
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працює не більше 10 осіб та обсяг доходу за календарний рік не 
перевищує 1,5 млн. грн. 

3) фізичні особи - підприємці, які не використовують працю 
найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у 
трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи - суб’єкти 
господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких 
протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 5 млн. грн.  

4) сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків. 

Ставки єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 
встановлюють місцеві Ради в межах:                                    

- для 1 групи у межах  до 10 % МЗП встановленої на початок 
року; 

- для 2 групи у межах до 20 % МЗП встановленої на початок 
року; 

Ставки єдиного податку для підприємців та юридичних осіб 3 
групи становлять 3 % від суми доходу при сплаті ПДВ і 5 % при не 
сплаті ПДВ; 

Для платників єдиного податку четвертої групи розмір ставок 
податку з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель 
водного фонду залежить від категорії (типу) земель, їх 
розташування та становить (у відсотках бази оподаткування). 

 

Тема 7. Рентна плата за спеціальне використання природних 
ресурсів та екологічний податок 

План 

1. Рентна плата за користування надрами. 
2. Рентна плата за спеціальне використання води. 
3. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 
4. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом 

України. 
5. Рентна плата за транспортування нафти, газу та аміаку. 
6. Єдиний збір в пунктах пропуску через державний кордон 

України. 
7. Розподіл зборів за використання природних ресурсів. 
8. Екологічний податок. 
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Питання для самоконтролю 

1. Платежі за використання надр. 
2. Плата за користування надрами для видобування корисних копалин. 
3. Плата за спеціальне використання водних ресурсів. 
4. Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 
5. Плата за користування радіочастотним ресурсом України. 
6. Єдиний збір в пунктах пропуску через державний кордон 

України. 
7. Рентна плата за транспортування нафти, газу та аміаку. 
8. Розподіл зборів за використання природних ресурсів. 
9. Екологічний податок за забруднення атмосфери 

стаціонарними та пересувними джерелами забруднення. 
10 Екологічний податок за забруднення водних об’єктів, за 

розміщення відходів, за утворення радіоактивних відходів. 
Література: [1, 9, 10]. 
 

Задачі 
 

Задача 1 

Підприємство користується водою для промислових потреб. 
Встановлений ліміт води становить – 1900 куб. м. За звітний період 
підприємство фактично використало  – 2200 куб. м. води.  Ставка 
збору  – 49,8 грн. за 100 куб. м. Визначити яку суму рентної плати 
за спеціальне використання води сплатить підприємство у звітному 
кварталі. 

Задача2 

Підприємство транспортувало 170 т нафти на відстань 550 км. 
Рентна плата за транспортування 1 т нафти магістральними 
нафтопроводами  складає – 0,56 доларів. Визначити розмір ренти. 

 
Задача 3 

Платником здійснюється забруднення навколишнього 
природного середовища із застосуванням стаціонарного джерела 
забруднення. Обсяг викидів за звітний період складає 2000 тонн. 
Забруднююча речовина – озон. Визначити суму екологічного 
податку. 

 
Методичні вказівки 
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Ставка рентної плати за спеціальне використання 
поверхневих та підземних прісних вод встановлюються в грн. за 
100 куб. м. Вони залежать від річки з якої забрана поверхнева вода 
та регіону який використовує підземну воду. За перевищення 
річного ліміту використання води рентна плата  сплачується в 
п’ятикратному розмірі. 

Рентна плата за транспортування нафти, нафтопродуктів 

та аміаку. Об’єктом оподаткування рентною платою: 
- для нафти та нафтопродуктів є їх фактичні обсяги, що 

транспортуються територією України у податковому (звітному) 
періоді; 

- для аміаку є сума добутків відстаней відповідних маршрутів 
його транспортування (переміщення), узгоджених між платником 
рентної плати та замовником на відповідний податковий (звітний) 
період, на обсяги аміаку, транспортованого (переміщеного) кожним 
маршрутом транспортування. 

 Ставки оподаткування: 
- 0,56 доларів за транспортування 1 т нафти магістральними 

нафтопроводами;   
- 0,56 доларів за транспортування 1 т нафтопродуктів 

магістральними нафтопродуктопроводами; 
- 2,4 долара за транзитне транспортування однієї тонни аміаку 

за кожні 100 кілометрів відстані відповідних маршрутів його 
транспортування. 

Базовим періодом для рентних платежів є місяць. 
Суми екологічного податку за викиди в атмосферу 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(Пвс, грн.) обчислюються платниками податку самостійно 
щоквартально за формулою:  

Пвс=Мі*Нпі                                      (7.1) 
 

де: Мі – фактичний обсяг викиду в атмосферу і-ої 
забруднюючої речовини, т; 

Нпі – ставки податку за викид 1 т забруднюючої речовини в 
атмосферу, грн./т. 

 
Тема 8. Місцеві податки та збори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 24 

План 

1. Податок на майно.  
1.1. Транспортний податок. 
1.2. Плата за землю. 
1.3. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 
2. Збір за місця для паркування транспортних засобів. 
3. Туристичний збір. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Платники та ставка транспортного податку. 
2. Об’єкт оподаткування плати за землю. 
3. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних  та 

юридичних осіб 
4. Платники податку на нерухоме майно. 
5. Платники, ставки та порядок сплати туристичного збору. 
6. Платники збору за місця для паркування транспортних 

засобів. 
Література: [1, 10]. 
 

Задачі: 
 

Задача 1 

Визначити суму транспортного податку, якщо авто було в 
експлуатації 3 р. і було продане 11 серпня 2017 року, об’ємом 
двигуна 3000 куб.см.  

 

Задача 2 

Визначити суму податку за земельні ділянки фізичних осіб, 
якщо ставка земельного податку – 2%; Смірнов, інвалід 3 гр. 
власник земельної ділянки, нормативна грошова оцінка склала –
27 960 грн. Кулік, інвалід 1 гр.   власник земельної ділянки площею 
– 0,09 га. яка призначена для ведення садівництва, нормативна 
грошова оцінка склала – 33 060 грн. Іванов, пенсіонер за віком 
власник земельної ділянки площею – 0,009 га. яка призначена для 
будівництва окремого гаражу, нормативна грошова оцінка склала – 
41 160 грн. Петров, власник земельної ділянки площею – 0,2 га. яка 
призначена для індивідуального дачного будівництва, нормативна 
грошова оцінка склала - 42985 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 25 

 

Задача 3 

Визначити податок на нерухоме майно за 2016 р., якщо у 
фізичної особи у власності перебуває квартира, загальна площа 
100 м. кв., ставка податку встановлена в розмірі 1 %. від 
мінімальної заробітної плати станом на 01 січня 2016 р. 

 

Задача 4 

Визначити суму туристичного збору, якщо відомо, що ставка 
1%. Миронов, база справляння –12 480 грн, прибув за путівкою на 
лікування в санаторій, що має ліцензію; Сімін, база справляння – 
2000 грн., турист прибув на тимчасове проживання в готелі. 
Красько, база справляння – 850 грн, прибув у відрядження. Перов, 
база справляння – 500 грн, турист прибув на тимчасове проживання 
в готелі (примітка: ветеран війни). Герхерд, база справляння – 
1200 грн, турист прибув на тимчасове проживання в готелі 
(примітка: іноземець). 

 

Методичні вказівки 

 

Транспортний податок. Ставка податку встановлюється з 
розрахунку на календарний рік у розмірі 25 тисяч гривень за кожен 
легковий автомобіль, а базовий податковий (звітний) період 
дорівнює календарному року. 

У разі переходу права власності на об'єкт оподаткування від 
одного власника до іншого протягом звітного року податок 
обчислюється попереднім власником за період з 1 січня цього року 
до початку того місяця, в якому він втратив право власності на 
зазначений об'єкт оподаткування, а новим власником - починаючи з 
місяця, в якому він набув право власності на цей об'єкт. 

Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб. 
Від сплати податку звільняються: 

- інваліди першої і другої групи; 
- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років; 
-пенсіонери (за віком); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

-ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 
захисту"; 

- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи. 

Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене 
для відповідної категорії фізичних осіб - пільговиків поширюється 
на одну земельну ділянку за кожним видом використання у межах 
граничних норм: 

- для ведення особистого селянського господарства - у розмірі 
не більш як 2 гектари; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - не 
більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 гектара, в містах 
- не більш як 0,10 гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 
гектара; 

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 
гектара; 

- для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 
Податок на нерухоме майно. Базою оподаткування є загальна 

площа об'єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі 
його часток. Пільги із сплати податку: 

база оподаткування об'єкта/об'єктів житлової нерухомості, в 
тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи 
платника податку, зменшується: 

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. 
метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - 
на 120 кв. метрів; 

в) для різних типів об'єктів житлової нерухомості, в тому 
числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності 
платника податку квартири/квартир та житлового 
будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на 180 кв. метрів. 

Таке зменшення надається один раз за кожний базовий 
податковий (звітний) період (рік). 

Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з 
об'єктів житлової нерухомості, для фізичних осіб не надаються на: 
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- об’єкт/об’єкти оподаткування, якщо площа такого/таких 
об'єкта/об'єктів перевищує п'ятикратний розмір неоподатковуваної 
площі, затвердженої рішенням органів місцевого самоврядування; 

- об’єкти оподаткування, що використовуються їх власниками з 
метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, 
використовуються у підприємницькій діяльності). 

Туристичний збір. Платниками збору не можуть бути особи, 
які: 

а) постійно проживають, у тому числі на умовах договорів 
найму, у селі, селищі або місті, радами яких встановлено такий збір; 

б) особи, які прибули у відрядження; 
в) інваліди, діти-інваліди та особи, що супроводжують інвалідів 

I групи або дітей-інвалідів (не більше одного супроводжуючого); 
г) ветерани війни; 
ґ) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС; 
д) особи, які прибули за путівками  на лікування, оздоровлення, 

реабілітацію до лікувально-профілактичних, фізкультурно-
оздоровчих та санаторно-курортних закладів, що мають ліцензію на 
медичну практику та акредитацію центрального органу виконавчої 
влади, що реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я; 

е) діти віком до 18 років; 
є) дитячі лікувально-профілактичні, фізкультурно-оздоровчі та 

санаторно-курортні заклади. 
Ставка збору встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до 

бази справляння збору. 
 

Тема  9. Державна фіскальна служба  та податковий 
менеджмент 

План 

1. Завдання та функції ДФС. 
2. Мета та функції податкового менеджменту. 
3. Податкова робота. 
4. Контрольна робота ДФС. 
5. Причини, форми та способи ухилення від сплати податків. 
6. Процедура перекладання податків. 
7. Проблема подвійного оподаткування іноземних доходів в Україні. 
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Питання для самоконтролю 

1. Основні завдання ДФС України. 
2. Об’єкт, суб’єкт та мета податкового менеджменту. 
3. Функції податкового менеджменту. 
4. Податкова робота. 
5. Облік платників податків та реєстрація в ДФС фізичних осіб. 
6. Контрольна робота ДФС. 
7. Фінансові санкції до порушників податкового законодавства.     
8. Причини та способи ухилення від сплати податків. 
9. Законні способи ухилення від сплати податків. 
10. Податкові пільги.  
11. Незаконні способи ухилення від сплати податків. 
12. Методи зарахування податків сплачених у іноземних країнах. 
13. Перекладання податків. 
14. Подвійне оподаткування. 
Література: [1, 10, 11, 15]. 

   Тестові завдання : 
 

1. Вільні економічні зони це: 
- частина країни, де пільги надаються резидентам; 
- частина країни, де пільги надаються нерезидентам та 

резидентам; 
- частина країни, де пільги надаються нерезидентам; 
- частина країни, де не існує пільг. 
2. До податкових пільг відносять: 
- податкові заохочення та податкову регресію; 
- податкові стимули та податкові обмеження; 
- отримання субсидій та дотацій; 
- податкові кредити та податкові канікули. 
3. Існують такі методи зарахування податків сплачених 

платником в іноземній країні: 
- податковий кредит, податкова знижка, звільнення від податку у 

власній країні; 
- придбання податкового векселя, отримання бюджетного 

відшкодування;  
- податковий кредит та податкове зобов’язання; 
- податковий кредит, податкове зобов’язання, застосування 

нульової ставки 
4. Офшорні зони це: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

- частина території країни багата мінеральними ресурсами, або 
зручними транспортними розв’язками; 

- країни, або частина країн де існує сприятливий режим 
обслуговування банківських, страхових та інших фінансових 
операцій для іноземних фірм або громадян-іноземців; 

- країни, або частина країн де існує сприятливий інвестиційний 
клімат та можливість здійснення інновацій фірмами-нерезидентами; 

- частина території країни, де існують обмеження фінансової 
діяльності. 

5. Перекладання податків це: 
- уникнення податкових зобов’язань шляхом переміщення їх з 

платника на носія; 
- уникнення податкових зобов’язань шляхом переміщення їх з 

покупця на продавця; 
- зменшення податкових зобов’язань шляхом відшкодувань з 

державного бюджету;  
- зарахування переплачених платником сум за одним податком 

на погашення зобов’язань за іншим. 
 

Задачі 
 

Задача 1 

Зобов’язання підприємства з ПДВ 18 тис. грн. Цю суму 
підприємство сплатило 3-ма рівними частинами: на 10, 20 та 30 
день після граничного терміну здачі декларації. Облікова ставка 
НБУ – 8 %. Визначити розмір пені, яку повинно сплатити 
підприємство (ставка пені 120 % облікової ставки). 

Задача 2 

Підприємство затримало сплату узгодженого платежу в розмірі 
30 тис. грн. на 40 днів. Облікова ставка НБУ – 9 %. Визначити 
розмір пені, яку повинно сплатити підприємство (ставка пені 120 % 
облікової ставки). 

Задача 3 

Підприємство затримало сплату узгодженого платежу в розмірі 
40 тис. грн. на 45 днів. Облікова ставка НБУ – 10,5 %. Визначити 
розмір пені, яку повинно сплатити підприємство (ставка пені 120 % 
облікової ставки). 
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Методичні вказівки 

 

Розмір пені (П) за порушення підприємством узгодженого 
терміну платежу розраховується за формулою: 

 

                               С
365

Дз
100

Обл
2,1П  , грн.,                       (10.1) 

 
Коефіцієнт 1.2, або 120 % застосовується до облікової ставки НБУ;  
Обл – облікова ставка НБУ, %; 
Дз – кількість днів затримки платежу;   
С – сума своєчасно не сплаченого платежу, грн. 
 
При розрахунку пені необхідно знати, що підприємство повинно 

здати місячну декларацію не пізніше 20 дня після останнього дня 
звітного місяця; квартальну декларацію – не пізніше 40 дня після 
останнього дня звітного кварталу. Узгоджений платіж слід сплатити 
не пізніше 10 дня після граничного терміну здачі декларації.   

 
Тема 10. Оподаткування підприємств водогосподарської 

галузі 
План 

1. Рентна плата за спеціальне використання води. 
2. Подання декларації і строки сплати рентної плати. 
3. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її 

справлянням. 
Питання для самоконтролю 

1.  Хто є платниками рентної плати за спеціальне використання 
води. 

2. Ставки рентної плати за спеціальне використання водних 
ресурсів встановлюються в яких розмірах. 

3. Подання декларації і строки сплати рентної плати 
Література: [1, 10, 15]. 
 

   Тестові завдання : 

1. Що є об’єктом оподаткування екологічним податком? 
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- обсяги та види забруднювальних речовин, які викидаються в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами та безпосередньо у 
водні об'єкти та ін. 

- прибуток екологічно небезпечних підприємств 
- вартість послуг із охорони довкілля 
- витрати на утилізацію сміття 

2.  Хто нараховує рентну плату за спеціальне використання 
води? 

 - самостійно платник  
- Державна фіскальна служба України  
- співробітники аудиторських фірм  
- комерційні банки 
3. Хто є платниками рентної плати за спеціальне 

використання води?  
-  сільськогосподарські товаровиробники  
- водокористувачі, які використовують воду, отриману шляхом 

забору з водних об'єктів та для потреб гідроенергетики, водного 
транспорту і рибництва  

- фізичні та юридичні, які використовують воду  
- орендарі та інвестори, які використовують воду, отриману 

шляхом забору з водних об’єктів 
4. До якої групи податків належить екологічний 

податок?  
- прямі загальнодержавні  
- непрямі загальнодержавні  
- прямі, місцеві  
- місцеві, податки на доходи 
5. Яка функція податків проявляється в наданні пільг з 

оподаткування окремим галузям і виробникам?  
- фіскальна  
- регулювальна  
- розподільча  
- стимулююча 
 

Тема 11. Податкова політика в системі державного 
регулювання економіки  

План 
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1. Недоліки податкової системи та їх вплив на розвиток економіки. 
2. Податкова політика як елемент державного регулювання економіки. 
3. Напрями податкової політики України в перехідний період. 
 

Питання для самоконтролю 

1. Сутність податкової політики та її значення у розвитку 
економіки країни. 

2. Завдання податкової політики України. 
3. Недоліки вітчизняної податкової системи. 
4. Державне регулювання економіки через оподаткування. 
5. Функції податкової системи. 
6. Типи податкової політики в світі. 
7. Податкове навантаження в Україні. 
8. Напрями удосконалення податкової політики України. 
9. Принципи яким повинна відповідати податкова політика України. 
Література: [1, 10, 14]. 
 

   Тестові завдання : 
 

1. Формами податкової політики є: 
- політика мінімальних податків; 
- політика максимальних податків; 
- політика обгрунтованих податків; 
- політика податкового регулювання. 
2. Цілями податкової політики є: 
- фінансова ціль; 
- фіскальна ціль; 
- регулююча ціль; 
- розподільча ціль. 
3. Якість податкової політики оцінюється: 
- максимально наповнити бюджети всіх рівнів; 
- забезпечити коштами аппарат управління; 
- своєчасно реагувати на порушення податкового законодавства; 
- сприяти розвитку пріоритетних галузей науки. 

4. Податкова політика повинна відповідати таким 
принципам: 

- податки повинні стягуватися у зручний для податкової служби 
час та відповідно до потреб держави; 
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- податки повинні стягуватися по мірі виникнення у держави 
потреби у фінансових ресурсах;  

- податки повинні стягуватися по мірі виникнення у платника 
забов’язань; 

- податки повинні стягуватися у зручний для платника час та 
прийнятним для нього методом. 

5. Система оподаткування відноситься до: 
- прямих методів державного регулювання; 
- непрямих методів державного регулювання; 
- контролюючих методів державного регулювання; 
- організаційних методів державного регулювання. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


