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ПЕРЕДМОВА 

Мета: формування у здобувачів: розуміння механізмів функціонування податкової 

системи; здатності, на основі напрацьованого світового досвіду, розробки основних 

напрямів розвитку практики управління у сфері оподаткування; осмислення та 

напрацювання теоретико-методичних основ і науково-практичних підходів до реалізації 

податкової системи на всіх рівнях фінансової системи, зокрема в аграрній сфері; вміння 

розв’язувати складні задачі та вирішувати проблемні питання сфери оподаткування, в 

тому числі – аграрної сфери. 

Завдання: вивчення теоретичних основ і практичних механізмів реалізації 

податкової системи з позиції їх ролі у фінансово-економічному середовищі держави та 

підприємства, зокрема аграрної сфери; сформувати вміння аналізувати практичні моменти 

та вирішувати професійні задачі сфери оподаткування суб’єктів господарювання, зокрема 

аграрного сектору, відповідно до умов податкового законодавства; розвинути здатність 

аналітичного та критичного мислення застосування інструментів податкової системи на 

практиці. 

Місце дисципліни «Податкова система» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти: 

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Менеджмент  Місцеві фінанси 

Макроекономіка  Інформаційні системи і технології у 

фінансах 

Фінансовий ринок 

Фінанси Фінансовий аналіз Бюджетна система 

Фінанси підприємств Фінансовий облік Виробнича практика 

Навчальна практика Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Податкова система»:  

Загальні: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

                 ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

                 ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні: СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, 

фіскального регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи 

та страхування. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, 

банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної сфери економіки. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Податкова система»: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів 

господарювання, фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та 

страхування). 
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ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері 

фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань 

та змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань. 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній діяльності, в 

тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування 

показників 

(скорочений/повний 

термін) 

Профіль підготовки 

фахівця 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна 

форма  

(скорочений 

термін) 

денна 

форма  

(повний 

термін) 

заочна форма 

(скорочений/повний 

термін) 

Кількість 

кредитів – 3/5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів – 1 Спеціальність: 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 

2 

1-й 3-й 1-й/4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90/150 

1-й 6-й 1-й/8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,4; 

самостійної роботи 

студента – 5,4. 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

Освітня програма: 

«Фінанси, банківська 

справа та 

страхування» 

32 год. 36 год 8 год. 

Практичні 

28 год. 18 год 4 год. 

Самостійна робота 

30 год. 96 год 78 год. 

Вид контролю 

залік екзамен залік/екзамен 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

У рамках вивчення дисципліни «Податкова система» передбачено засвоєння та 

смислове опрацювання теоретичного матеріалу під час практичних занять матеріалу. 

Використання такого освітньо-методичного інструменту сприяє розвитку вмінь і навичок 

виконання індивідуального виконання та формує поглиблене розуміння ситуативних 

моментів. 

Практичне заняття включає: проведення попереднього контролю знань, умінь і 

навичок студентів з теоретичного матеріал, що виноситься на розгляд; постановку 

загальної проблеми та її обговорення за участю студентів; розв'язування практичних 

завдань, їх перевірку, оцінювання.  

ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ І ВІДВЕДЕНІ НА ЇХ ВИКОНАННЯ ГОДИНИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна форма 

(скорочений 

термін) 

Денна форма 

(повний 

термін) 

Заочна 

форма 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування податкової системи 

1 
Тема 1. Теоретичні основи 

функціонування податків і зборів 
2 1 - 

2 

Тема 2. Організаційні умови 

функціонування податкової 

системи 

2 1 - 

3 
Тема 3. Основи провадження 

податкової політики держави 
2 1 - 

4 
Тема 4. Базові умови реалізації 

податкового механізму 
2 1 - 

5 
Тема 5. Адміністрування податків 

і зборів 
2 2 - 

 Разом за змістовим модулем 1 10 6 - 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти реалізації податкової системи  

 
Тема 6. Система непрямого 

оподаткування 
4 4 1 

 

Тема 7. Оподаткування 

прибутку підприємств і доходів 

фізичних осіб 

6 4 1 

 
Тема 8. Ресурсні, майнові й інші 

податки та збори 
4 2 1 

 

Тема 9. Особливості 

оподаткування підприємств 

аграрної сфери 

4 2 1 

 Разом за змістовим модулем 2 18 12 4 

 Всього   28 18 4 

В освітньому процесі під час викладання дисципліни «Податкова система» 

використовуються наступні методи навчання:  

– словесні – розповідь-пояснення, лекція (лекція-бесіда, лекція-конференція);  

– наочні – ілюстрація, демонстрація;  

– практичні – розв’язання ситуативних практичних завдань, виконання практичних 

робіт;  

– індуктивні – узагальнення матеріалу від часткового до загального;  

– дедуктивні – деталізація матеріалу від загального до конкретного; 
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– репродуктивні – відтворення як засіб повторення поданого навчального 

матеріалу;  

– творчі, проблемно-пошукові – виконання самостійної роботи та самонавчання на 

основі конспектів лекцій, навчальних підручників і посібників, наукової й іншої 

рекомендованої літератури;  

– навчальна робота під та поза керівництвом викладача – виконання самостійної 

роботи, індивідуальне вирішення ситуаційних профільних завдань;  

– інтерактивні – кейс-метод, робота в малих групах, дискусії, презентації, ділові та 

рольові ігри тощо; 

– бінарні, інтегровані: наочно-ілюстративний; наочно-проблемний; наочно-

практичний.  

Однією з форм сучасного навчального процесу є дистанційне навчання на 

платформі інформаційного освітнього середовища Moodle. Провадження даного виду 

навчання здійснюється в межах норм положення «Про організацію поточного, 

семестрового контролю та проведення атестації здобувачів освіти із застосуванням 

дистанційних технологій в Уманському національному університеті садівництва». 

Матеріали дисципліни «Податкова система» освітньому середовищі Moodle розміщені за 

посиланням: https://moodle.udau.edu.ua/user/index.php?id=442. 

У разі запровадження карантинних обмежень проводяться відеоконференції у 

форматі лекцій або семінарів. Зв'язок студентів з викладачем забезпечуються за 

допомогою платформ Zoom, Google Meet, Moodle. 

Практичне заняття є однією з форм навчального процесу, за якої викладач 

пропонує студентам детальний розгляд окремих теоретичних положень навчальної 

дисципліни шляхом вирішення попередньо сформованих ситуаційних завдань. 

Оцінки, отримані студентом за практичні заняття, зараховуються при виставленні 

підсумкової оцінки з даної навчальної дисципліни. Виконання практичних завдань є 

обов’язковою умовою допуску до складання підсумкового контролю знань.  

Матеріали виконаних практичних завдань подаються на перевірку викладачу в 

окремій папці (у роздрукованому чи електронному варіантах). На титульній сторінці 

вказуються анкетні дані виконавця (Додаток А). 
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2. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Для опанування матеріалу дисципліни «Податкова система» під час проведення 

практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти 

опрацюванню лекційного матеріалу. Така практика спрямована на формування 

практичних навичок у роботі зі спеціальною літературою, орієнтування на інтенсивну 

пізнавальну діяльність, критичне осмислення набутих знань і поглиблене вивчення 

теоретичних і практичних проблемних питань. Окремим видом опрацювання 

теоретичного матеріалу є самостійна робота. 

 

2.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час і передбачає критичне осмислення та засвоєння лекційного матеріалу, 

обов’язкової та рекомендованої літератури. 

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно та 

підлягає контролю з боку викладача під час проведення практичних занять у формі усного 

опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю. 

Формою контролю за опрацюванням теоретичних основ дисципліни «Податкова 

система» є наявність конспекту лекційних занять і питань, винесених на самостійне 

опрацювання, а також продемонстрований студентом під час тестування чи письмового 

контролю рівень знань. 

 

2.2. Опрацювання літературних джерел 

Основою успішного та ґрунтовного вивчення дисципліни «Податкова система» є 

вміння працювати з підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим 

джерелами, науковою та спеціальною літературою.  

При роботі з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен ознайомитися з їх 

змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело та чи має воно 

відношення до навчального курсу, і лише після цього відбирає необхідний для вивчення 

матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та розпочинає його опрацювання.  

Опрацювання матеріалу передбачає виконання наступного алгоритму: 

1. Залежно від характеру винесеного на розгляд питання, підібрати необхідні 

джерела інформації: нормативно-правові акти, підручники, посібники, наукові статті і т. 

п., зокрема й ті, що не вказані у переліку рекомендованих джерел. 

2. Означити суть питання, що вивчається, звернувши увагу на визначення 

незрозумілих або незнайомих термінів та з’ясувати їх зміст у словниках, довідниках, 

спеціалізованій літературі тощо. 

3. Проаналізувати наявний матеріал і зафіксувати його у зручному форматі 

конспекту.  

 

2.3. Виконання самостійної роботи 

Окремим базовим елементом створення підґрунтя для успішного виконання 

практичних завдань є опрацювання матеріалу, виокремленого для самостійної роботи 

студента, зокрема у теоретичній його частині. Опрацювання такого матеріалу слід 

здійснювати за послідовністю, наведеною у пп. 2.1. і 2.2. 
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3. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи функціонування податків і зборів 

 

План заняття 

1. Економічна характеристика податку. 

2. Класифікація податків і їх характеристика. 

 

Теоретична частина  

Сутність податків. Визначення податків та інших форм платежів до бюджету, 

їх ознаки. 

Функції податків: основні та допоміжні. Фіскальна функція, механізм її 

реалізації. Регулююча функція. Основні напрями податкового регулювання 

економіки й соціальної сфери. Сутність і роль похідних функцій податків. 

Принципи оподаткування. Сутність і становлення класичних принципів 

оподаткування. Сучасні принципи податкового законодавства України. 

Термінологія оподаткування. Елементи податку: суб’єкт, об’єкт 

оподаткування, база оподаткування, ставка податку, порядок обчислення, 

податковий період, строк і порядок сплати податку, строк і порядок подання 

звітності про обчислення та сплату податку. Методи побудови податкових ставок. 

Види відсоткових ставок.. 

Класифікація податків, її ознаки. 

 

Питання для обговорення 

1. Економічна характеристика податку. 

2. Класифікація податків і їх характеристика. 

3. Еволюція податків 

4. Концепції розвитку теорій податків 

 

Практична частина 

Задача 1. Прокласифікуйте усі податки з переліку за Податковим кодексом 

відповідно до класифікаційних ознак (питання 2 лекції) й обґрунтуйте рішення. 

 

Питання для самоконтролю  

1. Дайте визначення категорій «податок», «збір», «плата». 

2. У чому полягає відмінність між податком і збором? 

3. Назвіть основні ознаки податку. 

4. Які є функції податків? 

5. Назвіть сучасні принципи оподаткування. 

6. Охарактеризуйте принципи невідворотності, фіскальної достатності та 

стабільності. 

7. Перелічіть й охарактеризуйте елементи податку. 

8. На чому ґрунтується емпіричний метод встановлення ставки податку? 
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9. Як класифікують податкові пільги? 

10. Ранжуйте податки за правовою ознакою та за способом стягнення. 

 

Рекомендована література 

1. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова 

А.А. Податки і податкова політика: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець 

«Сочінський», 2019. 161с. 

2. Генеза класифікації податків на прямі та непрямі. URL: 

https://taxlink.ua/ua/print/analytics/50/ 

3. Лукащук Д. (2021). Класифікація податків: теорія та 

практика. Матеріали конференцій Молодіжної наукової ліги. вилучено із 

https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12753 

4. Нікітішин А. Індикатори інституційних змін у податковій системі. 

України. Вісник КНТЕУ. 2017. № 1. С. 93–108. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_1_9. 

5. Податки у світі: навіщо нам потрібні податки та як створити 

ефективну систему оподаткування? Вісник: офіційно про податки. 25.02.2020. 

URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016559-podatki-u-sviti-navischo-nam-

potribni-podatki-ta-yak-stvoriti-efektivnu-sistemu-opodatkuvannya 

6. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. 

Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: 

Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. 

7. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у 

редакції від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

 

 

https://taxlink.ua/ua/print/analytics/50/
https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/liga/article/view/12753
http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vknteu_2017_1_9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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Тема 2. Організаційні основи функціонування податкової системи 

 

План заняття 

1. Принципи побудови податкової системи. 

2. Оцінка ефективності функціонування податкової системи. 

 

Теоретична частина  

Податкова система. Поняття податкової системи і вимоги до неї. Принципи 

побудови податкової системи. Наукові основи побудови податкової системи. 

Показники оцінки ефективності функціонування податкової системи. 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Сутність загальнодержавних 

податків, їх перелік. Сутність й особливості встановлення місцевих податків. 

Показники оцінки ефективності функціонування податкової системи. 

 

Питання для обговорення 

1. Принципи побудови податкової системи. 

2. Оцінка ефективності функціонування податкової системи. 

3. Наукові підходи до побудови податкової системи 

4. Еволюція податкової системи України 

 

Практична частина 

Задача 1. Визначити рівень податкового навантаження (ПН) на макрорівні за 

допомогою наступних даних: 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави у 2020 році – 4194,1 млрд грн; 

Податкові надходження (     ) до Зведеного бюджету України: 

прямі податки (ПП) – 521,8 млрд грн.; 

непрямі податки (НП) – 552,4 млрд грн. 

 

Методика розрахунку: 

 

1) Розраховуємо загальну суму податкових надходжень до Зведеного бюджету 

України: 

            
2) Визначаємо рівень податкового навантаження на макрорівні: 

     
     

   
      

 

Задача 2. Податкові виплати (ПВ) підприємства за 2020 рік становлять: 

- з податку на прибуток підприємств (ПнП) – 19,4 тис грн; 

- з податку на додану вартість (ПДВ) – 62,5 тис грн; 

- з акцизного податку (АП) – 28,3 тис грн; 

- з інших податків і платежів, що формують собівартість продукції (ІнП)– 15,7 

тис грн. 

Балансовий прибуток підприємства (   ) за рік склав 107,9 тис грн. 

Обсяг виручки від реалізації разом з ПВД      становить 739,2 тис грн. 

Розрахувати рівень податкового навантаження на мікрорівні:  
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- на суму балансового прибутку;  

- на обсяг виручки від реалізації;  

- непрямих податків на суму прибутку;  

- непрямих податків на обсяг виручки рід реалізації. 

Методика розрахунку: 

1) визначаємо загальну суму податкових виплат (ПВ) підприємства: 

                 . 

2) розраховуємо податкове навантаження на суму балансового прибутку 

(     
): 

     
 

  

   
      . 

3) обчислюємо показник податкового навантаження на обсяг виручки від 

реалізації (    
): 

    
   

  

  
     . 

4) з’ясовуємо рівень податкового навантаження непрямих податків на суму 

прибутку (      
): 

      
 

      

   
     . 

5) обраховуємо рівень податкового навантаження непрямих податків на обсяг 

чистої виручки від реалізації (      
): 

а) визначаємо обсяг чистої виручки від реалізації (за замовчуванням будемо 

вважати, що ставка ПДВ становила 20%): 

   
         

  (
       

    

    
). 

б) обраховуємо суму непрямих податків, сплачених підприємством: 

         . 

в) обчислюємо рівень податкового навантаження непрямих податків на обсяг 

виручки від реалізації (      
): 

      
  

  

   

     . 

 

Задача 3. На підставі наведених даних оцінити податкове навантаження 

підприємств і дати порівняльну характеристику умовам їх оподаткування, 

використовуючи наступні показники:  

- коефіцієнт ефективності оподаткування; 

- коефіцієнтом податкоємності реалізованої продукції; 

- коефіцієнтом податкоємності витрат підприємства. 

Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці. 

 

Методика розрахунку: 

 

1. Обчислюємо коефіцієнт ефективності системи оподаткування: 

     
  

    
⁄  , де 

     – коефіцієнт ефективності системи оподаткування; 

   – чистий прибуток; 

     – загальна сума сплачених податків (зборів). 
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2. Розрахуємо показники, що характеризують ефективність обраної податкової 

політики підприємства: 

– Коефіцієнт податкоємності реалізації продукції: 

      
    

   
⁄ , де 

     – коефіцієнт податкоємності реалізованої продукції; 

     – загальна сума сплачених податків (зборів); 

    – обсяг реалізованої продукції (без ПДВ). 

– Коефіцієнт податкоємності витрат підприємства: 

     
    

    
⁄ , де 

    – коефіцієнт податкоємності витрат підприємства; 

     – сума сплачених податків (зборів), що зменшують фінансовий результат 

до оподаткування; 

     – загальна сума витрат підприємства. 

Показник 
ТОВ 

«Агронавт» 

ТОВ 

«Альянс» 

ТОВ 

«Жито» 

ФГ 

«Сузір’я» 

Загальна сума сплачених 

податків (зборів), тис грн 
248,9 213,4 147,5 112,9 

Сума сплачених податків 

(зборів), що зменшують 

фінансовий результат до 

оподаткування, тис грн 

29,7 30,5 21,8 23,4 

Обсяг реалізованої продукції 

(без ПДВ), тис грн 
20480,3 19270,6 17440,9 16320,8 

Загальна сума витрат 

підприємства, тис грн 
15220,7 14765,2 13286,4 9104,7 

Чистий прибуток, тис грн 2495,7 1627,4 1014,8 955,6 

Коефіцієнт ефективності 

системи оподаткування 
    

Коефіцієнт податкоємності 

реалізації продукції 
    

Коефіцієнт податкоємності 

витрат 
    

 

Задача 4. На підставі наведених показників розрахуйте та проаналізуйте 

ефективність податкової системи України за 2020 рік. Результати оформити у 

вигляді таблиці. 

Ресурси для пошуку даних: 

1. Валовий внутрішній продукт в Україні 2021. МінФін. URL: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення 15.08.2021) 

2. Доходи. Бюджет. Ціна держави. URL: http://old.cost.ua/budget/revenue/#1 (дата 

звернення 15.08.2021) 

3. Про державний бюджет України на 2020 рік: закон України № 294 від 

14.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text  

4. Статистичний збірник. Міністерство фінансів України. URL: 

https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (дата звернення 15.08.2021) 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
http://old.cost.ua/budget/revenue/#1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text
https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik
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Показник 
Формула 

розрахунку 
2020 рік 

Нормативн

е значення 

Коефіцієнт виконання запланованих 

податкових надходжень (    ) 
      

   

    

  ≥1 

Коефіцієнт еластичності податкових 

надходжень 
     

   

    
  ≥1 

Рівень перерозподілу ВВП через 

податкові надходження 

    

  
  

   
     

 ↑ 

Темпи зростання (зниження) 

податкових надходжень Зведеного 

бюджету 

     
   

   

      ↑ 

Коефіцієнт покриття податками 

видатків бюджету 
      

  

 
  ↑ 

Коефіцієнт окупності податків      
  

    

  ↑ 

Коефіцієнт концентрації податкових 

надходжень у доходах Зведеного 

бюджету 
     

  

 
  ↑ 

Позначення: 

   ,      – податкові надходження фактичні та планові; 

    – зміна податкових надходжень. Розраховується як різниця між обсягом 

податкових надходжень попереднього та звітного періоду. Відповідно      – 

зміна валового внутрішнього продукту; 

    – валовий внутрішній продукт; 

    – податкові надходження звітного періоду; 

    – податкові навантаження планові; 

  – видатки бюджету; 

     – видатки бюджету на Державну податкову службу; 

  – доходи бюджету. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть основні принципи побудови податкової системи. 

2. Які принципи побудови податкової системи визначив А. Сміт? 

3. Які ознаки сучасної податкової системи? 

4. Які є зовнішні чинники впливу на ефективність податкової системи? 

5. За допомогою яких показників здійснюється оцінка фіскальної ефективності 

податкової системи? 

6. Про що свідчать показники стратегічної ефективності податкової системи? 

7. Як розраховуються показники податкового навантаження на макро- та 

мікрорівні? 

 

Рекомендована література 

1. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова 

А.А. Податки і податкова політика: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець 

«Сочінський», 2019. 161с. 
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2. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. 

Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: 

Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. 

3. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у 

редакції від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

4. Про державний бюджет України на 2021 рік: закон України № 1082 від 

15.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text 

5. Барабаш Л.В. Роль податкової системи в економічному зростанні. 

Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики 

: збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції. Ірпінь: Університет ДФС України, 2021. 689 с. (С. 431–434). 

6. Головко М. Худолій Л. Концепція трансформації податкової системи 

України в умовах фіскальної децентралізації. Економіка і управління. 2018. № 4. С. 

5–14. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018_4 

7. Мальшакова С. Аналізуємо системи оподаткування. UTEKA. 

19.11.2019. URL: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-nalogooblozhenie-

selxozpredpriyatij-12-analiziruem-sistemy-nalogooblozheniya  

8. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В., Шумило Т. 

Концептуальні засади справедливості оподаткування. POLISH JOURNAL OF 

SCIENCE. №31 (2020). VOL. 2. Р. 3–8. 

9. Bird, Richard (2009). Tax System Change and the Impact of Tax Research. The 

Elgar Guide to Tax Systems. 10.2139/ssrn.1500018.  

10. Richard M. Bird (2013) Taxation and Development: What Have We Learned 

from Fifty Years of Research? Paper 427 URL: 

https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp427.pdf  

11. Tait A.A. Value Added Tax. Wash.: International Monetary Fund, 1988. 228 

р. 

12. Вісник Державної податкової служби України. Офіційно про податки. 

URL: http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-

borguvidpovidi-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv 

13. Верховна Рада України. URL: https://www.rada.gov.ua/ 

14. Державна казначейська служба України. URL: 

https://www.treasury.gov.ua/ua. 

15. Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/ 

16. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

17. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: 

https://www.ibser.org.ua/ / 

18. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk 

19. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: 

https://niss.gov.ua/ 

20. Рахункова палата. URL: https://rp.gov.ua/home/ 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-nalogooblozhenie-selxozpredpriyatij-12-analiziruem-sistemy-nalogooblozheniya
https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-nalogooblozhenie-selxozpredpriyatij-12-analiziruem-sistemy-nalogooblozheniya
https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp427.pdf
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-borguvidpovidi-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-borguvidpovidi-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv
https://www.rada.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
https://mof.gov.ua/uk
https://rp.gov.ua/home/
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Тема 3. Основи провадження податкової політики держави 

 

План заняття 

1. Сутність, зміст і цілі податкової політики. 

2. Моделі та типи податкової політики. 

3. Оцінювання ефективності провадження податкової політики. 

 

Теоретична частина  

Поняття податкової політики, сфери дії, зміст і цілі. Моделі податкової 

політики. Типи податкової політики. Фіскальна ефективність податкової політики. 

Регулююча ефективність податкової політики. Стратегія податкової політики. 

Засоби й інструменти реалізації податкової політики.  

Питання для обговорення 

1. Сутність, зміст і цілі податкової політики. 

2. Моделі та типи податкової політики. 

3. Оцінювання ефективності провадження податкової політики. 

4. Стратегічні орієнтири податкової політики  

5. Податкова політика й економічне зростання 

6. Регулятивний потенціал податкової політики 

 

Практична частина 

Задача 1. Розрахувати фіскальну ефективність провадження податкової 

політики України у 2018–2020 рр. та проаналізувати одержані результати 

відповідно до нормативних показників і тенденцій. Результати оформити у вигляді 

таблиці. 

Показник Формула розрахунку 2018р. 2019р. 2020р. 

Рівень концентрації податкових 

надходжень в доходах Зведеного 

бюджету (Ркпн) 

Ркпн = (∑ПН / 

∑Дзбу) х 100% 
   

Коефіцієнт покриття податковими 

надходженнями витрат Зведеного 

бюджету (Кпок) 

Кпок = ∑ПН/∑Взбу    

Коефіцієнт виконання запланованих 

податкових надходжень (Квз) 

Квз = ∑ПНф / 

∑ПНпл 
   

Коефіцієнт своєчасності (Ксп) Ксп = ∑ПНв / ∑ПНн    

Коефіцієнт якості сплати податків 

(Кясп) 

Кясп = ∑ПНф / 

∑ПНз 
   

Рівень оподаткування економіки (Рое) Рое = ∑(ПН+ЄСВ+З) 

/ (ВВП - ПО) 
   

Рівень втрат доходів Зведеного 

бюджету від пільгового 

оподаткування (Рвт) 

Рвт = (∑ППзаг / 

∑Дзбу) х 100% 
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Ресурси для пошуку необхідних даних: 

1. Валовий внутрішній продукт в Україні 2021. МінФін. URL: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення 15.08.2021) 

2. Доходи. Бюджет. Ціна держави. URL: http://old.cost.ua/budget/revenue/#1 (дата 

звернення 15.08.2021) 

3. Про державний бюджет України на 2018 рік: закон України № 2246 від 

13.12.2018. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19#Text 

4. Про державний бюджет України на 2019 рік: закон України № 2629 від 

13.12.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2629-19#Text 

5. Про державний бюджет України на 2020 рік: закон України № 294 від 

14.11.2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text  

6. Статистичний збірник. Міністерство фінансів України. URL: 

https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik (дата звернення 15.08.2021) 

 

Питання для самоконтролю 

1. Що зумовлює цілі та зміст податкової політики? 

2. Які є типи податкової політики? 

3. Які є моделі податкової політики? 

4. Дайте визначення ефективності податкової політики. 

5. За допомогою яких показних показників проводиться діагностичний 

тест оцінки податкової політики? 

6. Якими показниками оцінюється фіскальна ефективність податкової 

політики? 

7. Які показники використовуються для оцінки ефективності податкової 

політики за регулюючою ознакою? 

 

Рекомендована література 

1. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова 

А.А. Податки і податкова політика: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець 

«Сочінський», 2019. 161с. 

2. Бечко П.К., Барабаш Л.В., Лиса Н.В. Податкові пільги як інструмент 

реалізації концепції справедливості в оподаткуванні. Modern Economics. 2019. 

№ 13(2019). С. 18–24. 

3. Бюджетний кодекс України: закон України № 2456 у редакції від 

01.01.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 

4. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В., Нагорна Ю.І. Податкове 

стимулювання сільськогосподарського виробництва в Україні. Збірник наукових 

праць уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. 

Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. Вип. 96. 

Ч. 2: Економічні науки. 204с. С. 5–20. URL: 

https://journal.udau.edu.ua/assets/files/96/1.pdf. 

5. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В., Шумило Т. 

Концептуальні засади справедливості оподаткування. POLISH JOURNAL OF 

SCIENCE. №31 (2020). VOL. 2. Р. 3–8. 

6. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний 

посібник. /Під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, 

проф. Майбурова І. А. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. 492 с. 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
http://old.cost.ua/budget/revenue/#1
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2246-19#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/294-20#Text
https://www.mof.gov.ua/uk/statistichnij-zbirnik
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://journal.udau.edu.ua/assets/files/96/1.pdf
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7. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у 

редакції від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

8. Швець Ю. О., Завальнюк А. О. Податкові реформи в країнах ЄС: 

переваги, недоліки їх впровадження в податкову систему України. Європейський 

вектор економічного розвитку. 2016. №2 (21). С. 126-134. 

9. Bechko P. K., Bondarenko N. V., Vlasyuk S. A., Barabash L.V., Hmyria V. P. 

Influence of Taxes on Stimulation of Investment Activity. Вестник Национальной 

академии наук Республики Казахстан. Вып. 5. Сентябрь-октябрь 2019. С. 143–151. 

10. Bird, Richard (2009). Tax System Change and the Impact of Tax Research. 

The Elgar Guide to Tax Systems. 10.2139/ssrn.1500018.  

11. Desislava Stoilova Tax structure and economic growth: Evidence from the 

European Union. Contaduría y Administración. Volume 62, Issue 3. 2017. Pages 1041-

1057. https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300438  

12. Richard M. Bird (2013) Taxation and Development: What Have We Learned 

from Fifty Years of Research? Paper 427 URL: 

https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp427.pdf  

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300438
https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp427.pdf
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Тема 4. Базові умови реалізації податкового механізму 

 

План заняття 

1. Поняття і функції податкового механізму. 

2. Характеристика елементів податкового механізму. 

 

Теоретична частина  

Сутність податкового механізму. Функції податкового механізму. Податкова 

(фінансова) інформація. Податковий облік. Податковий аналіз. Податкове планування і 

прогнозування. Податкове регулювання (в процесі поточного виконання). Податкове 

право. Податковий контроль. Правове регулювання податкового механізму. Напрями 

реалізації податкового механізму. 

 

Питання для обговорення 

1. Поняття і функції податкового механізму. 

2. Характеристика елементів податкового механізму. 

3. Правове регулювання податкового механізму 

4. Напрями реалізації податкового механізму 

 

Практична частина 

Задача 1. Розрахувати очікувану суму надходжень податку на прибуток до 

Державного бюджету України по Черкаській, Кіровоградській, Вінницькій і 

Одеській областях на наступний рік, виходячи з наступних даних: 
Показник Черкаська Кіровоградська* Вінницька** Одеська*** 

Прибуток до 

оподаткування, 

млн грн: 

11686,6    

у сільському 

господарстві 
5941,7    

у промисловості 3069,4    

у будівництві 153,6    

у торгівлі 1068,4    

у транспортній 

сфері та сфері 

зв’язку 

190,9    

у сфері охорони 

здоров’я 
716,1    

у сфері освіти 0,9    

в інших сферах 

разом 
545,6    

Пільги (від бази 

оподаткування): 
    

у сільському 

господарстві 
30% є 

платниками ЄП 

44% є 

платниками ЄП 

28% є 

платниками ЄП 
14% є 

платниками ЄП 

у промисловості 15,5 млн грн 13,2% 3,8 млн грн 11% 

у будівництві 
7,5% мають 

знижку на сплату 

50% 

1,5% мають 

знижку на сплату 

25% 

3,3% мають 

знижку на 

сплату 30% 

4,7% мають 

знижку на 

сплату 17% 

у торгівлі 4,3 % операцій 7,9 % операцій не 12% операцій не 8,4% операцій не 
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не 

оподатковуються 

податком на 

прибуток 

оподатковуються 

податком на 

прибуток 

оподатковуютьс

я податком на 

прибуток 

оподатковуютьс

я податком на 

прибуток 

у транспортній 

сфері та сфері 

зв’язку 

12,2 млн грн 10,5% 3,2 млн грн 14,8% 

у сфері охорони 

здоров’я 
7 % 

Для 3% ставка 

податку знижена 

на 50% 

Для 1,2 % ставка 

податку знижена 

на 30% 

Для 2% ставка 

податку знижена 

на 70% 

у сфері освіти 5% 20% 14,3 млн грн 9,8 млн грн 

в інших сферах 

разом 
4,9 млн грн 

1,5% звільнені від 

сплати податку 

5% 

оподатковується 

за ставкою 0% 

15,7% 

Індекс-дефлятор, 

% 
102,7 102,7 102,7 102,7 

Реструктуризова

на недоїмка, млн. 

грн 

12,4 25,9 24,9 7,8 

Очікувана 

недоїмка, млн. грн 
8,9 9,3 15,3 3,3 

Очікувана сума 

податку 
    

* Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік. Головне управління 

статистики у Вінницькій області. URL: https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-

information/6926-2020-02-03-10-41-48.html 

** Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності з 

розподілом на великі, середні, малі та мікропідприємства за 2020 рік. Головне управління 

статистики у Вінницькій області. URL: 

https://www.kr.ukrstat.gov.ua/index.php?r=stat/2021/06/finans/stat_inf_rik_finansy2 

*** Фінансові результати до оподаткування підприємств за видами економічної діяльності у 

2019 році (остаточні дані). Головне управління статистики у Вінницькій області. URL: 

http://od.ukrstat.gov.ua/stat_info/finance/finance12.htm 

 

Методика розрахунку: 

 
Надходження податкових платежів до бюджету можна визначити за формулою: 

                         , де                  (1) 

ПН – очікувана сума надходжень податку в поточному році; 

ПБ – база оподаткування поточного року; 

СП – ставка податку;  

П – сума пільг з податку, що набувають чинності у плановому фінансовому році; 

dinf – індекс-дефлятор, що враховує інфляційний дохід; 

Зр – сума реструктуризованої недоїмки відповідно до чинного законодавства, термін 

погашення якої припадає на поточний рік; 

Зоч – очікувана сума недоїмки податку на кінець поточного року. 

 

Задача 2. Провести планування сум податкових платежів, використовуючи 

наявні дані*. Результати розрахунків оформити у вигляді таблиці. 

 

https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/6926-2020-02-03-10-41-48.html
https://www.vn.ukrstat.gov.ua/index.php/statistical-information/6926-2020-02-03-10-41-48.html
https://www.kr.ukrstat.gov.ua/index.php?r=stat/2021/06/finans/stat_inf_rik_finansy2
http://od.ukrstat.gov.ua/stat_info/finance/finance12.htm
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Показник 
ТОВ 

«АгроСвіт» 

ПФ 

«Велес» 

ТОВ 

«АгроСтар» 

Фонд оплати праці, тис грн 135,8 164,9 284,6 

Валовий дохід від реалізації продукції, тис 

грн 
1649,6 2519,4 3349,8 

Позитивний фінансовий результат до 

оподаткування, тис грн 
347,6 675,3 1044,2 

Планова сума платежів, пов’язаних з 

фондом оплати праці, тис грн 
   

Сума податкових платежів, що входять у 

ціну продукції, тис грн 
   

Планова сума податку на прибуток, тис грн    

Загальна сума податкових платежів, що 

плануються, тис грн 
   

*Підприємство та наймані працівники сплачують податки за звичайними ставками. Середня 

ставка ПДВ – 16,4%. 

 

Методика розрахунку: 

 
1. Визначаємо суму податкових платежів від величини фонду оплати праці 

розраховується за формулою: 

      
       

   
 , де 

      – сума платежів, пов’язаних з фондом оплати праці;  

    – фонд оплати праці, розрахований для сплати внесків;  

  – ставка нарахування відповідного внеску. 

2. Обчислюємо суму податкових платежів, що входять у ціну продукції: 

    
           

   
, де 

   – сума податкових платежів, що входять у ціну продукції; 

        – позитивний фінансовий результат до оподаткування, що планується; 

  – зведена ставка податкових платежів, що входять у ціну продукції. 

3. Обраховуємо плановану суму податку на прибуток: 

      
     

   
, де 

     – планова сума податку на прибуток; 

   – сума чистого прибутку, що планується; 

  – ставка податку на прибуток. 

4. Визначити загальну суму податкових платежів, що плануються: 

                  , де 

   – загальна сума податкових платежів, що плануються. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Як трактується податковий механізм із загальнотеоретичних позицій? 

2. Які функції виконує податковий механізм? 

3. Охарактеризуйте кількісну та якісну сторони податкового механізму. 

4. Які є елементи податкового механізму? 

5. Як поділяється податкове планування та прогнозування залежно від 

періоду провадження? 

6. Які принципи податкового регулювання? 
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Тема 5. Адміністрування податків і зборів 

 

План заняття 

1. Державна податкова служба України. 

2. Облік платників податків. 

3. Управління податковим боргом. 
 

Теоретична частина  

Необхідність та сутність обліку платників податків. Завдання обліку платників. 

Функції податкових органів щодо обліку платників.  Звітність податкових органів, 

податковий борг. 

 

Питання для обговорення 

1. Державна податкова служба України. 

2. Облік платників податків. 

3. Управління податковим боргом. 

4. Сутність та необхідність податкового адміністрування. 

5. Характеристика діючої системи адміністраторів податків, зборів, 

платежів. 

6. Організація сплати податків. 

7. Податкові перевірки. 

8. Звітність податкових органів щодо надходження платежів до бюджетів 

 

Практична частина 

Задача 1. ЦОП Уманської ДПІ ГУ ДПС у Черкаській області проведено 

перевірку ТОВ «С-КРУС» щодо своєчасності та правильності справляння податку 

на доходи фізичних осіб і виявлено наступні порушення: 
№ 

з/п 
Зміст операції 

Проценко 

О.М. 

Свиридюк 

О.М. 

Гринь 

Д.О. 

1. 
Сума нарахованого податку на доходи 

фізичних осіб за травень, тис грн 
24,2 12,3 25,4 

2. 
Сума перерахованого податку на доходи 

фізичних осіб за травень, тис грн 
21,3 12,1 24,9 

3. Облікова ставка НБУ, % 16,3 16,1 16,2 

Визначити штрафні санкції і їх суми. 

 

Задача 2. До регіонального органу ДПСУ звернулася фізична особа, яка планує 

провадити діяльність у сфері сільськогосподарського виробництва, має у наявності 

земельні угіддя площею 25 га та використовує найману працю 5 осіб.  

Опишіть алгоритм реєстрації особи платником податків і перелічіть податки, 

які такий платник у подальшому сплачуватиме. 

 

Задача 3. Підприємство – платник єдиного податку прострочило терміни 

сплати податкового зобов’язання з податку на додану вартість у розмірі 16480 грн 

на 5 днів. Дане порушення виникає вдруге за останній квартал. 

Які штрафні санкції будуть застосовані до підприємства і в яких розмірах? 

Вкажіть вид відповідальності платника. 
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Задача 4. На підставі наведених даних розрахувати суму податку на доходи 

фізичних осіб, що сплатить ТОВ «МаркетТрейд» у 2021 – 2024 роках і розподілити 

між бюджетами різних рівнів: 
Показник 2021 2022 2023 2024 

Середньомісячна чисельність працівників, осіб 248 252 261 275 

Середньомісячна зарплата, грн 11800 15300 17160 19100 

Мінімальна зарплата у 2021 р., грн 6000 6500 7176 7665 

Податкова соціальна пільга, % від працюючих:     

- загальна 15,1 10,2 8,3 7,5 

- 150% 3,3 3,8 4,5 4,9 

Соціальні утримання з фонду оплати праці, тис. грн     

- інваліди з довідкою МСЕК, % 1,1 1,3 2,2 2,4 

Індекс-дефлятор, % 101,3 106,2 105,3 105,0 

Сума реструктуризованої недоїмки, грн 1028,7 957,4 846,3 771,7 

Сума недоїмки, грн 522,6 441,8 392,9 334,6 

Очікувана сума ПДФО     

Місцевий бюджет     

Бюджет області     

Державний бюджет України     

 

Питання для самоконтролю 

1. Яка структура облікової справи платника податків? 

2. Які дані містить автоматизований банк даних? 

3. Що є підставою для взяття платника на облік? 

4. Заяву за якою формою подає до реєстраційного органу юридична особа, щоб 

зареєструватися платником податків? 

5. Довідку якої форми отримують само зайняті особи після реєстрації їх 

платниками податків? 

6. На підставі яких даних здійснюється реєстрація фізичних осіб, які 

відмовилися від використання ідентифікаційного коду?  
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методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Тема 6. Система непрямого оподаткування 

 

План заняття 

1. Податок на додану вартість. 

2. Акцизний податок. 

3. Мито. 

 

Теоретична частина  

Сутність податку на додану вартість. Платники і ставки податку, об'єкт 

оподаткування. Вимоги та порядок реєстрації платників ПДВ. Анулювання реєстрації 

платника. Порядок обчислення податку на додану вартість. Податкове зобов’язання з 

ПДВ. Податковий кредит. Порядок віднесення сум податку до податкового кредиту. 

Пільги по ПДВ. Визначення суми податку, що підлягає до сплати в бюджет, та строки 

проведення розрахунків. Електронне адміністрування ПДВ. Податкова накладна. Звітні 

податкові періоди, порядок подання декларації з ПДВ та строки розрахунків з бюджетом. 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники акцизного податку, 

об’єкт і база оподаткування. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. 

Дата виникнення податкових зобов’язань. Порядок обчислення акцизного податку. 

Мито. Митна вартість товарів та її визначення. Види мита: ввізне, вивізне, сезонне. 

Особливі види мита. Платники і ставки мита. Об’єкт і база оподаткування. Порядок 

сплати мита. Тарифні преференції, звільнення від оподаткування митом. Справляння мита 

та порядок його перерахування в бюджет.  

 

Питання для обговорення 

1. Податок на додану вартість. 

2. Акцизний податок. 

3. Мито. 

 

Практична частина 

Задача 1. У серпні поточного року ТОВ «Лада», що зареєстроване платником 

податку на додану вартість й оподатковується за загальною системою, здійснено 

наступні операції:  

1) реалізовано готову продукцію – 185 тис. грн.;  

2) відвантажено комплектуючі – 98 тис. грн.;  

3) придбано сировини, матеріалів і товарів – 85 тис. грн.  

4) придбано телевізор для конференц-зали – 24 тис грн. 

5) виплачено заробітну плату працівникам – 22,5 тис грн. 

Розрахувати суму податку на додану вартість до сплати в бюджет. 

 

Методика розрахунку 

 

Сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету, розраховується за формулою: 

     ∑   ∑  , де 
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     – сума ПДВ до сплати в бюджет, грн.; 

∑   – сума податкових зобов’язань з ПДВ звітного періоду за всіма 

операціями з реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), грн.; 

∑   – сума податкового кредиту з ПДВ звітного періоду за всіма операціями з 

придбання продукції (товарів), надання робіт (послуг), грн. 

При визначенні суми ПДВ до сплати в бюджет слід звертати увагу на ставки 

податку, які діють в окремих випадках. 

Податкове зобов’язання визначається за формулою: 

        , де 

   – сума податкового зобов’язання по окремій операції, грн.; 

   – база оподаткування ПДВ, грн.; 

   – ставка податку, %. 

База оподаткування визначається законодавством для певної групи операцій. 

Податковий кредит визначається за формулою: 

   
     

    
, де 

   – сума податкового кредиту по окремій операції, грн.; 

   – вартість придбання, грн.; 

   – ставка податку, %; 

     – вираз ціни продукції (товару, роботи, послуги) з урахуванням ПДВ. 

 

Задача 2. Розрахувати суму акцизного податку до сплати в бюджет ТОВ 

«Достаток»: 

Зміст операції Дані  

Реалізовано горілку «Хлібний дар»  

Ємкість 1 пляшки, л 0,5 

Кількість реалізованої продукції, пляшок 1500 

Вміст спирту, % 40 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л 100% спирту – 126,96 грн 

Реалізовано вино кріплене «Кагор»  

Кількість реалізованої продукції, пляшок 570 

Ємкість 1 пляшки, л 0,75 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л – 8,02 грн 

Реалізовано вино ігристе газоване «Київ»  

Кількість реалізованої продукції, пляшок 1250 

Ємкість 1 пляшки, л 3,0 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л – 11,65 грн 

Реалізовано пиво «Медове»  

Кількість реалізованої продукції, пляшок 3300 

Ємкість пляшки, л 1,5 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л – 2,78 грн 

 

Методика розрахунку 

Для обрахунку акцизного податку по спирту етиловому й інших спиртових 

дистилятах використовують формулу: 
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      , де 

  – сума акцизного податку до сплати; 

  – ставка податку; 

  – кількість підакцизного товару. 

*по горілчаних виробах продукцію, що містить спирт, переводять у літри 

100%-го спирту.  

 

Задача 3. Декларується ввезений на митну територію України товар – олово 

необроблене нелеговане. Митна вартість товару становить 75 000 дол США. Ставка 

ввізного мита 5%, але не менше 0,2 євро за 1 кг. Кількість товару 1000 кг. Курс 

валюти, в якій вказана митна вартість товару, 28,9 грн. за 1 дол США. Курс євро - 

29,9 грн за 1 євро.  

Розрахувати суму мита до сплати. 

 

Задача 4. ТОВ «CheerfulSmoke» протягом звітного періоду реалізовано 

тютюнові вироби: 

Зміст операції Вихідні дані 

Реалізовано сигарети з фільтром «Bond Blue Selection»  

Кількість пачок, шт 2300 

Кількість штук у пачці  20 

Ставка акцизного податку за 1000 шт., грн./ % 756/12 

Максимальна роздрібна ціна 1 пачки, грн 43,95 

Реалізовано сигарили  

Кількість, кг 750 

Ставка акцизного податку за 1 кг, грн 949,80 

 

Методика розрахунку 

 

Сигарети без фільтра та сигарети з фільтром оподатковуються за 

комбінованими ставками за 1000 шт. обрахунок здійснюється за формулами: 

      , де 

   – сума акцизного податку до сплати, грн; 

  – ставка податку, грн; 

  – оподаткований оборот за кожним видом товару, грн; 

            , де 

  – максимальна роздрібна ціна за кожним видом товару, грн; 

  – сума акцизного податку у складі максимальної роздрібної ціни, грн; 

  – сума ПДВ у складі максимальної роздрібної ціни, грн; 

  – кількість товару в одиницях виміру, на які встановлено максимальну 

роздрібну ціну, тис шт. 

Для тютюну, сигар з відрізаними кінцями, сигарил, що містять тютюн, 

замінників тютюну, жувального та нюхального тютюну за базу оподаткування 

береться кг продукції. Акцизний податок обраховується за формулою: 
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      , де 

   – сума податку до сплати, грн; 

  – ставка податку, грн; 

  – кількість підакцизного товару, грн. 

 

Задача 5. ТОВ «Portal LTD» ввезло з Німеччини на територію України: 

- Новий легковий автомобіль «Mersedes» з об’ємом циліндрів двигуна 

1800см
3
 (ставка акцизного податку – 0,007 євро за 1 см

3 
об’єму циліндрів двигуна); 

- Мотоцикл BMW з двигуном внутрішнього згоряння із запаленням від 

стиснення з об’ємом циліндрів двигуна 1000 см
3
 (ставка акцизного податку – 0,447 

євро за 1 см
3 
об’єму циліндрів двигуна); 

- Скраплений газ природний – 70 000 л (ставка акцизного податку – 3,67 

євро за 1000 л). 

Курс євро – 31,50 грн/євро. 

Визначити суму акцизного податку до сплати. 

 

Методика розрахунку 

 

Обрахунок сум акцизного податку для нафтопродуктів, скрапленого газу, 

транспортних засобів і мотоциклів здійснюється за формулою: 

        , де 

   – сума податку до сплати, грн; 

  – ставка податку, грн; 

  – кількість підакцизного товару, одиниць; 

  – курс євро відносно гривні. 

Для автомобілів легкових або мотоциклів встановлюється ставка акцизного 

податку у євро за 1 куб см об’єму циліндрів двигуна. Розмір ставки залежить від 

виду транспортного засобу та терміну його експлуатації. 

Для нафтопродуктів і скрапленого газу за базу оподаткування береться 1000 

кг продукту. 

 

Питання для самоконтролю 

1. За яких умов здійснюється добровільна, а за яких обов’язкова 

реєстрація платниками ПДВ? 

2. Яка процедура анулювання реєстрації платника ПДВ? 

3. Що таке податкове зобов’язання та які дати його виникнення? 

4. Яка дата виникнення податкового кредиту з ПДВ? 

5. Які операції не є об’єктом оподаткування ПДВ? 

6. У яких випадках виписується податкова накладна? 

7. Яка процедура електронного адміністрування ПДВ? 

8. Які товари є підакцизними? 

9. Назвіть платників акцизного податку. 
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10. Яка методика обрахунку сум акцизного податку по спирту етиловому, 

алкогольних напоях і спиртових дистилятах? 

11. Охарактеризуйте методику обрахунку акцизного податку по тютюну, 

тютюнових виробах. 

12. У чому полягають особливості обрахунку акцизного податку з палива, 

транспортних засобів, скрапленого газу? 

13. Які терміни подання декларації з акцизного податку? 

14. Які є види мита?  

15. Яке призначення мита? 
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Тема 7. Оподаткування прибутку підприємств і доходів фізичних осіб 

 

План заняття 

1. Податок на прибуток підприємств. 

2. Податок на доходи фізичних осіб. 

3. Єдиний соціальний внесок. 

4. Військовий збір. 

 

Теоретична частина  

Платники і ставки податку на прибуток з числа резидентів та нерезидентів. Об’єкт 

оподаткування. Порядок визначення фінансового результату діяльності як об’єкта 

оподаткування, його економічний зміст. Пільги з податку на прибуток, їх види та умови 

застосування. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. 

Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниці, які виникають при 

здійсненні фінансових операцій. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. 

Строки й порядок розрахунків. 

Характеристика платників податку на доходи фізичних осіб, об’єктів і бази 

оподаткування. Загальний оподатковуваний дохід. Характеристика податкової знижки при 

оподаткування доходів фізичних осіб. Податкові соціальні пільги та порядок їх надання 

фізичним особам. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування, 

утримання , сплати та перерахування податку до бюджету. Порядок подання декларації 

про майновий стан і доходи. Порядок забезпечення виконання податкових зобов'язань. 

Єдиний соціальний внесок: платники, база нарахування, ставки, порядок обчислення 

і сплати. 

Платники військового збору. Об’єкт оподаткування військовим збором. Перелік 

видів доходів, які включаються до загального річного (місячного) доходу й підлягають 

обкладенню військовим збором. Порядок утримання та сплати військового збору. 

 

Питання для обговорення 

1. Податок на прибуток підприємств. 

2. Податок на доходи фізичних осіб. 

3. Єдиний соціальний внесок. 

4. Військовий збір. 

 

Практична частина 

Задача 1. У 2020 році ТОВ «Прима» мало наступні показники діяльності:  

Показник І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

Виручка від реалізації, тис грн 11500,7 12310,6 22345,7 26417,9 

у т.ч. ПДВ, тис грн 250,8 315,7 1552,6 1017,4 

Собівартість реалізації, тис грн 755,4 854,3 1015,4 1122,7 

Інші операційні витрати, тис грн 152,6 148,9 194,7 201,3 

Адміністративні витрати, тис грн 149,7 150,8 164,3 151,9 

Витрати на збут, тис грн 129,6 130,7 114,9 147,7 

Визначити поквартальні суми податкового зобов’язання з податку на прибуток 

до сплати в бюджет. 

 

Методика розрахунку 
Для розрахунку податку на прибуток слід визначити, перш за все, базу 

оподаткування – фінансовий результат: 
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                           , де 

     – фінансовий результат підприємства до оподаткування за звітний період, 

грн; 

       – виручка від реалізації без ПДВ, грн.; 

    – собівартість реалізації, грн; 

   – інші операційні витрати; 

   – адміністративні витрати, грн; 

   – витрати на збут, грн. 

Для обрахунку суми податку на прибуток до сплати в бюджету застосовуємо 

формулу: 

           , де 

    – сума податку на прибуток звітного періоду, грн.; 

     – фінансовий результат підприємства до оподаткування за звітний період, 

грн; 

   – ставка податку на прибуток, %. 

 

Задача 2. Підприємство «Прайд» за І квартал звітного року отримало дохід від 

операційної діяльності у сумі 760000 грн. (в т.ч. ПДВ) та інші доходи – 230000 грн. 

(без ПДВ).  

За даний звітний період підприємство понесло низку витрат на суму 225000 

грн., в тому числі витрати на рекламу склали 25000 грн. 

Необхідно: 

- обчислити базу оподаткування податком на прибуток; 

- розрахувати суму податку на прибуток, яку сплатить дане підприємство за 

звітний період. 

 

Задача 2. На підставі наведених даних по ТОВ «Лотар» визначити: 

- суми податку на доходи фізичних осіб, військового збору, єдиного 

соціального внеску та заробітної плати до виплати; 

- обґрунтувати правомірність застосування податкової соціальної пільги.; 

- визначити та нарахувати штрафні санкції за встановлені порушення. 

ПІБ платника Особливі умови 

Надана податкова 

соціальна пільга, 

% 

Сума 

нарахованого 

доходу, грн 

- Абрамів Дмитро Іванович  100 24200 

- Антипова Ольга Гнатівна  
на утриманні 3 дітей 

до 18 років 
150 12350 

- Антонова Галина Федорівна  
на утриманні 2 дітей 

до 18 років 
100 18340 

- Березюк Василь Трохимович  
одинокий батько 2 

дітей 
100 23210 

- Булкіна Марія Дмитрівна  вдова 150 6370 

- Касмаєв Василь Якович 
утримує дитину 

інваліда до 18 років 
100 8420 

- Косович Антон Васильович  інвалід 2 групи 150 12360 

- Мовчанюк Варвара 

Феодосіївна  

Сумісник, отримує 

пільгу за основним 

місцем роботи 
100 10560 

- Панченко Степан 

Григорович 
учасник бойових дій в 

Афганістані 
150 8650 
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- Поляков Василь Ігнатович інвалід дитинства 150 11340 

- Розкошенко Ігор Дмитрович одинокий 150 8650 

- Соколинська Вікторія 

Марківна 

одинока мати, утримує 

2 дітей віком до 18 

років 
150 10560 

- Сокирко Віктор Вікторович інвалід Чорнобиля 150 8820 

- Фанфика Лариса Едуардівна Герой України 200 7910 

- Чебаненко Петро Петрович опікун дитини-інваліда 100 6280 

- Шаманаєва Любов 

Олексіївна 
аспірант 150 4530 

- Шаринська Емма Едуардівна   100 5520 

- Ярема Володимир Петрович  
учасник бойових дій в 

Афганістані 
150 6280 

 

Задача 3. За поточний місяць страховим агентом СК «Кредо» Орлик С.С., на 

утриманні якої перебуває 2 дітей віком до 18 років, отримано наступні види 

доходів: 

Показник Вихідні дані 

Основна заробітна плата, грн 15400 

Премія, грн 7000 

Допомога з тимчасової непрацездатності, грн 2800 

Доплата за вислугу років, грн 1340 

Повернуті суми, витрачені підзвіт, грн 1050 

Військовий збір, % від нарахованого доходу 1,5 

Надано податкову соціальну пільгу, % 100 

Визначити: 

- суми сукупного місячного оподатковуваного доходу, утриманого ПДФО, 

ЄСВ і військового збору, заробітну плату до видачі; 

- чи присутні податкові правопорушення і які. 

 

Методика розрахунку 

 
Розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб проводиться у наступній 

послідовності: 

1) визначаємо сукупний оподатковуваний місячний дохід. Для цього додаємо 

усі види виплат і доходів, пов’язаних з трудовою діяльністю на підприємстві; 

2) з’ясовуємо, чи має право особа на податкову соціальну пільгу. Для цього 

знаходимо максимальний розмір доходу, за якого платник може реалізувати право на 

податкову соціальну пільгу: 

              , де 

     – максимальний дохід, до якого може застосовуватися податкова соціальна 

пільга, грн.; 

   – прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений станом на 01 

січня поточного податкового року, грн.; 

    – коефіцієнт, встановлений законодавством; 

   – кількість дітей на утриманні платника, осіб. 

Якщо розмір розрахованого доходу менший чи дорівнює сумі нарахованих на 

підприємстві трудових доходів, то платник має право на податкову соціальну пільгу у 
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розмірі, встановленому законодавством. Якщо нарахований дохід вищий – податкова 

соціальна пільга не надається. 

3) розраховуємо податок на доходи фізичних осіб: 

                 , де 

     – сума податку на доходи фізичних осіб до сплати; 

   – сума нарахованої заробітної плати; 

    – податкова соціальна пільга; 

   – ставка податку; 

4) розраховуємо суму єдиного соціального внеску та військового збору 

множенням суми доходу на ставки даних податкових платежів; 

5) визначаємо розмір заробітної плати до виплати: від суми нарахованого 

сукупного місячного доходу віднімаємо нарахований податок на доходи фізичних 

осіб, а також військовий збір. 

 

Задача 4. На підставі даних по ТОВ «АгроДім» розрахувати суму податку на 

прибуток та податку на додану вартість до сплати в бюджет: 

№ з/п Зміст операції Сума, грн 

1. Відвантажено ПФ «К-Трейд» продукцію 474330 

2. Собівартість реалізованої продукції складає 391357 

3. Реалізовано на експорт в Угорщину: 1286280 

4. Собівартість реалізованої продукції складає 698187 

5. 
Реалізовані послуги зі зберігання зерна (кошти отримані на 

поточний рахунок в банку) 
88100 

6. Собівартість реалізованих послуг 71340 

7. Реалізовано по бартеру ТОВ «Світоч-А» насіння багаторічних трав 125600 

8. Собівартість реалізованих багаторічних трав 72340 

9. 
Реалізовано СТОВ «Нива» борошно пшеничне 1 ґатунку (кошти 

на поточний рахунок не надійшли) 
 

 - фактична собівартість 35210 

 - виручка від реалізації 39500 

10. Реалізовано в Польщу фірма «Поль крес», дол. США 120940 

11. Собівартість реалізованої продукції в Польщу, грн. 756860 

 
Курс іноземної валюти відносно національної на день перетину 

товаром митного кордону України  
28,01 

12. Отримана валютна виручка на валютні рахунки 110940 

 
Курс іноземної валюти відносно національної на день отримання 

валютної виручки  
28,11 

13. 
Реалізовано валюту через Уманське відділення ПАТ ПриватБанк, 

% до отриманої 
45 

14. 
Курс іноземної валюти відносно національної на день складання 

декларації з оподаткування прибутку підприємства 
28,21 

15. Реалізовано пов’язаній особі «МАРС-агро» гречка   

 -  фактична собівартістю 52300 

 - виручка від реалізації 54310 

17. 
Реалізовано складське приміщення(виручка за реалізований об’єкт 

надійшла на поточний рахунок) 
 

 - первісна вартість 1952100 

 - ступінь зносу, % 30 

 - оціночна вартість 1200100 
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18. Видано зерно в рахунок оплати працівникам підприємства : 90760 

19. Собівартість реалізованої продукції 84745 

20. 
Відповідно до рішення ТОВ «АгроДім» ліквідовано приміщення 

хімскладу: 
 

 - первісна вартість 95200 

 - ступінь зносу 14 

21. 
Реалізовані матеріали, отримані від ліквідації (розрахунки 

проведені через поточний рахунок) 
 

 - облікова вартість 15200 

 - націнка, % 7 

22. 
Під час інвентаризації виявлена нестача комбікорму, кг 

(матеріально – відповідальна особа встановлена, нестача покрита) 
4520 

 - природній убуток, у відсотках 3,9 

 - облікова ціна , грн. за 1 кг 1,02 

 
- рівень інфляції за період від придбання (виготовлення) 

комбікорму до виявлення нестачі, % 
3,9 

 - коефіцієнт, який застосовується при індексації нестачі, рази 1,082 

23. 
Надані послуги зі зберігання зерна (акт складено, на підставі якого 

підтверджено виконання робіт ) 
145200 

24. Собівартість послуг 101340 

25. Передано в оренду зерносушильну машину 340510 

26. Отримано від оренди за зерносушильну машину 18450 

27. 
Отримано від Уманського відділення ПАТ «ПриватБанк» за 

зберігання коштів на депозитних рахунках 
18210 

28. Отримано від засновників  безповоротну фінансову допомогу 250000 

29. У результаті пожежі знищено склад нафтопродуктів  

 - балансова вартість 560000 

 - ступінь зносу, % 33 

30. 
Отримано страхове відшкодування від Уманського відділення СК 

«ТАС» за залишковою вартістю 
422200 

31. Передано Уманській школі-інтернат добровільне пожертвування 25000 

32. 

Нарахувати амортизацію основних засобів, використовуючи 

прямолінійний метод вихідні дані для обчислення амортизації 

містяться у довідковій таблиці) 

 

 
- первісна вартість : 

зерносушильного цеху (термін експлуатації 5 років) 
9235000 

 - складське приміщення(термін експлуатації 7 років) 652100 

 - цех доочистки продукції(термін експлуатації 14 років) 352200 

 -  передавальні пристрої(термін експлуатації 8 років) 146500 

 - машини та обладнання (термін експлуатації 3 роки) 652100 

 - транспортні засоби (термін експлуатації 3 роки) 462100 

 
- інструменти, прилади, інвентар (меблі) (термін експлуатації 2 

роки) 
252300 

 - інші основні засоби(термін експлуатації 11 років) 852300 

 - легковий автомобіль ( термін експлуатації 5 років) 54600 

33. Загальна вартість основних засобів на підприємстві складає 14856320 

34. 
За звітний період поліпшено у вигляді капітального ремонту 

зернотік, затрати з капітального ремонту складають: 
 

 - матеріали 160310 

 - оплата праці 18440 
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 - нарахування на оплату праці 4012 

 - освітлення 1240 

 - опалення 3140 

*Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально 

допустимих строків їх амортизації 

Групи 
Мінімально допустимі строки корисного 

використання, років 

Група 1 – земельні ділянки - 

Група 2 – капітальні витрати на поліпшення 

земель, не пов’язані з  будівництвом 
15 

Група 3 - будівлі 20 

Споруди  15 

Передавальні пристрої 10 

Групи 4 машини та обладнання 5 

Група 5 Транспортні засоби 5 

Група 6 Інструмент, прилади , інвентар, 

меблі 
4 

Група 7 тварини 6 

Група 8 – багаторічні насадження 10 

Група 9 – інші основні засоби 12 

 

Питання для самоконтролю 

1. Назвіть платників податку на прибуток з числа нерезидентів. 

2. Як обраховується база оподаткування податком на прибуток 

підприємств? 

3. Які операції зменшують фінансовий результат до оподаткування 

податком на прибуток підприємств? 

4. Які ставки податку на прибуток підприємств застосовують у різних 

сферах діяльності? 

5. Як визначається загальні суми місячного та річного оподатковуваного 

доходів? 

6. Які витрати платника податку на доходи фізичних осіб включаються 

до складу податкової знижки? 

7. Які платники мають право на податкову соціальну пільгу, у якому 

розмірі та за яких умов? 

8. Які функціонують ставки єдиного соціального внеску? 

9. Які особи є платниками єдиного соціального внеску? 

10. Назвіть платників військового збору. 

11. Яка ставка військового збору? 
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Тема 8. Ресурсні, майнові й інші податки та збори 

 

План заняття 

1. Податок на майно. 

2. Екологічний податок. 

3. Рентна плата. 

4. Єдиний податок. 

5. Місцеві збори. 

 

Теоретична частина  

Склад податку на майно. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки: платники, об’єкт і база оподаткування, ставки податку. Пільги по сплаті податку. 

Порядок обчислення та строки плати податку. Транспортний податок: платники, об’єкт і 

база оподаткування. Порядок обчислення та строки сплати податку. Платники, об’єкт, база 

оподаткування та ставки плати за землю. Пільги щодо сплати плати за землю для фізичних 

і юридичних осіб. Порядок обчислення та строки сплати плати за землю. 

Екологічний податок: платники, об’єкт і база оподаткування, ставки податку. 

Порядок обчислення, подання звітності та сплати екологічного податку.  

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин. Рентна 

плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. 

Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за 

спеціальне використання води. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами 

та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного 

газу та аміаку територією України. Подання декларації, строки сплати та відповідальність 

платників рентної плати. 

Сутність спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності. Суб'єкти 

господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності. 

Особи, які не можуть бути платниками єдиного податку. Порядок реєстрації платників 

єдиного податку та її анулювання. Порядок обрання або переходу на спрощену систему 

оподаткування. Порядок відмови від спрощеної системи оподаткування. Порядок 

визначення доходів і їх склад для платників єдиного податку І–ІІІ груп. Об’єкт та база 

оподаткування для платників єдиного податку IV групи. Ставки єдиного податку, порядок 

його нарахування і сплати. Звітний (податковий) період по єдиному податку. 

Відповідальність платників єдиного податку. 

Місцеві платежі: туристичний збір, збір за місця для паркування транспортних 

засобів. 

 

Питання для обговорення 

1. Податок на майно. 

2. Екологічний податок. 

3. Рентна плата. 

4. Єдиний податок. 

5. Місцеві збори. 

 

Практична частина 

Задача 1. ТОВ «Брік» займається виробництвом цегли рядової. Для цього 

підприємство використовує піч випалювання, що працює на вугіллі. Визначити 

суму екологічного податку до сплати в бюджет за звітний квартал. 
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Показник Вихідні дані 

Піч випалювальна під час роботи здійснює викиди речовин у повітря, т: 

Оксидів азоту (ставка податку – 1968,65 грн/т) 5,5 

Окису вуглецю (ставка податку – 74,17 грн/т) 3,2 

Вуглеводні (ставка податку – 111,26 грн/т) 1,2 

Сірковуглець (ставка податку – 4111,45 грн/т) 0,5 

Тверді речовини (ставка податку – 74,17 грн/т) 3,8 

 

Методика розрахунку: 

 

Суми податку, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (   ), 

обчислюються платниками податку самостійно щокварталу виходячи з фактичних 

обсягів викидів, ставок податку за формулою: 

    ∑        

 

   

    

   – фактичний обсяг викиду i-тої забруднюючої речовини в тоннах (т); 

    – ставки податку в поточному році за тонну i-тої забруднюючої речовини у 

гривнях з копійками. 

 

Задача 2. ТОВ «Амбер» здійснює видобуток бурштину для виготовлення 

сувенірів та ювелірних прикрас.  

Показник Вихідні дані 

Обсяг видобутого бурштину, кг 35,5 

Вартість 1 кг бурштину, тис грн 10,4 

Ставка рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин – 25% 

від вартості товарної продукції  

Коригуючий коефіцієнт – 0,70 

Визначити суму до сплати в бюджет за звітний квартал рентної плати за 

користування надрами. 

 

Методика розрахунку: 

 

Податкові зобов'язання з рентної плати за користування надрами для 

відповідного виду товарної продукції гірничого підприємства - видобутої корисної 

копалини (мінеральної сировини) в межах однієї ділянки надр за податковий 

(звітний) період обчислюються за такою формулою: 

                   , де 

   – обсяг (кількість) відповідного виду товарної продукції гірничого 

підприємства - видобутої корисної копалини (мінеральної сировини) у 

податковому (звітному) періоді (в одиницях маси або об'єму); 

    – вартість одиниці відповідного виду товарної продукції гірничого 

підприємства; 

     – величина ставки рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин (у відсотках; 

    – коригуючий коефіцієнт. 
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Задача 3. Визначити суму плати за землю на рік і на місяць поточного року 

для ТОВ «Арго» на підставі зазначених нижче даних. 

Показник Вихідні дані 

Загальна площа, м
2
 10150 

В т.ч. площа землі громадського призначення, м
2
 8325 

площа землі житлової забудови, м
2
 1825 

Нормативна грошова оцінка землі, грн за 1м
2 
  

під забудовою громадського призначення 470,65 

під житловою забудовою 515,64 

Ставка податку, % до грошової оцінки землі 10 

 

Методика розрахунку 

 

Сума земельного податку до сплати в бюджет розраховується за формулою: 

             , де 

   – сума земельного податку до сплати в бюджету, грн.; 

    – площа земельної ділянки, га, м2; 

    – нормативна грошова оцінка земельної ділянки з урахуванням 

індексації, грн.; 

   – ставка податку, %. 

 

Задача 4. На підставі нижче наведених даних нарахувати збір за місця для 

паркування транспортних засобів по м. Умань. 
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1 Уманський міський ринок 820 ? 156 2920 Х 

2 Уманський авторинок 1240 ? 168 Х 1374 

3 Готель Умань 420 Х 302 1916 Х 

* ставка податку за паркування транспортних засобів складає 0,15% мінімальної 

заробітної плати на початок року 

 

Задача 5. Річний обсяг доходу суб’єкта підприємницької діяльності 

Бурлаченка М.І., який є власником приватної фірми «Мегаполіс», становить 

12000000 грн. При цьому він використовує працю 25 найманих робітників.  

Вказати групу платника та визначити суму єдиного податку до сплати в 

бюджет. 
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Задача 6. У власності ТОВ «Козак» перебувають автомобілі: 

Показник Вихідні дані 

«Range Rover», шт 2 

Рік випуску 2019 

Середньоринкова вартість, тис грн/шт 1960,5 

Mersedes Vito 4 

Рік випуску 2018 

Середньоринкова вартість, тис грн./шт 950,8 

Розрахувати суму транспортного податку до сплати в бюджет. 

 

Задача 7. Савалюк В.В. володіє квартирою, площа якої становить 65 м
2
, 

будинком, площею 80 м
2
, та дачею, площею 45 м

2
.  

Визначити суму податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки до 

сплати. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які податки та платежів входять до складу податку на нерухомість? 

2. Які пільги функціонують по податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки? 

3. Хто здійснює нарахування податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки ? 

4. Що є базою оподаткування транспортним податком? 

5. Які існують пільги по платі за землю для фізичних і юридичних осіб? 

6. Що є базою оподаткування екологічним податком? 

7. У які строки подається звітність з екологічного податку? 

8. Як розраховується рентна плата за спеціальне використання води? 

9. Хто є платниками рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України? 

10. Як сплачується рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів? 

11. Які умови перебування платників у межах першої групи єдиного 

податку? 

12. Які ставки та фінансові обмеження встановлені для платників єдиного 

податку третьої групи? 

13. Які збори відносяться до місцевих? 

14. Хто має право регулювати розмір ставки місцевих зборів? 
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Тема 9. Особливості оподаткування підприємств аграрної сфери 

 

План заняття 

1. Спрощена система оподаткування підприємств аграрної сфери 

2.  Загальна система оподаткування підприємств аграрної сфери 

 

Теоретична частина  

Спрощена система оподаткування: 4 група платників єдиного податку. Загальна 

система оподаткування. Особливості справляння ПДВ сільськогосподарськими 

підприємствами. Оподаткування земельних ресурсів: плата за землю й орендна плата за 

землю. Податок на прибуток для підприємств аграрної сфери. 

 

Питання для обговорення 

1. Спрощена система оподаткування підприємств аграрної сфери 

2.  Загальна система оподаткування підприємств аграрної сфери 

 

Практична частина 

Задача 1. ТОВ «SMART-агро» є сільськогосподарським виробником, що перебуває 

на загальній системі оподаткування. На підставі даних таблиці розрахувати необхідні 

податки та платежі. 

№ з/п Зміст операції Сума, грн 

1. Реалізовано ТОВ «Трейд-центр» за гроші: 1831020 

 - зерно озимої пшениці 528310 

 - ячмінь 894210 

 - овес 256100 

 - гречка 152400 

2. Реалізовано ТОВ «Milkуся» молоко  429320 

3. Реалізовано ВРХ живою вагою ПП «Маршалок»:  

 - собівартість 563840 

 - реалізаційна вартість  654210 

4. Реалізовано свині живою вагою ПП «Лаврик»:  

 - собівартість 351800 

 - реалізаційна вартість  375000 

5. Придбано у ТОВ «АгроСклад»:  

 - цегла будівельна  120500 

 - шифер  84500 

 - цемент  64200 

 - мінеральні добрива 78540 

 - насіння овочевих культур 26300 

 - цукор 49500 

6. Придбано у John Deere Україна комбайн 1652400 

7. Реалізовано ТОВ «Аквамарин» олію власного виробництва  145200 

8. Придбано у ТОВ «БРСМ-нафта» (Білорусь) нафтопродукти 52000 

9. Отримано аванс від ПП «Лаврик» 631250 
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10. Отримано аванс від ТОВ «Трейд-центр» за зерно пшениці 125690 

11. Оприбутковано від ТЗОВ «ОККО-рітейл»:  

 - бензин марки А-76 232100 

 - дизпаливо  389620 

 - мастильні матеріали 38750 

12. 
Оприбутковані від ТОВ «БРСМ-нафта» (Білорусь) паливо та 

мастильні матеріали (податкова накладна відсутня) 
62500 

13. Оприбутковані на склад стільці для устаткування конфренц-зали 29600 

14. Закуплені основні засоби:  

 - трактор Solis 751200 

 - стереосистему для корівника 116200 

15. Отримано кредит від Райффайзен банк Аваль 1230000 

16. Реалізовано на експорт за валюту зерно соняшнику, дол. США 92500 

 Курс валюти на момент реалізації, грн 27,3 

17. Реалізовано на експорт зерно пшениці озимої  350200 

 Взамін реалізованої озимої пшениці отримано нафтопродукти 350200 

18. На поточний рахунок підприємства надійшла валютна виручка 152000 

 Курс валюти на момент отримання виручки, грн 28,5 

19. Реалізовано в рахунок оплати праці працівникам підприємства:  

 - зерно кукурудзи за собівартістю 46800 

 - звичайна ціна реалізації кукурудзи 47600 

20. Отримано аванс від ТОВ «Трейд-центр»за зерно гречки 376200 

21. Реалізовано ПП «Шанс» трактор «Білорусь»   

 - первісна вартість 220400 

 - ступінь зносу,% 26 

 - вартість реалізації 165200 

22. Реалізовано ФОП Багряненко С.М. складське приміщення 4252600 

 - ступінь зносу,% 69 

 - реалізаційна вартість 1320306 

23. 
Безоплатно передано Уманській школі – інтернату борошно 

(установа має статус неприбуткової) 
9130 

24. У результаті стихійного лиха знищено складське приміщення  

 - балансова вартість 1225000 

 - ступінь зносу,% 89 

 - затрати по ліквідації 14500 

 - отримано матеріали від ліквідації 5860 

25. Реалізовані послуги населенню:  

 - тракторні 18400 

 - автомобільні 13600 

26. У результаті інвентаризації виявлена нестача бензину А – 92, л 750 

 
- нестача палива в межах норм природного убутку, у % до загальної 

нестачі 
7,2 

 - облікова ціна 1 л бензину 24,75 

 - середньомісячний розмір інфляції, визначений Державною 7,5 
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службою статистики України, % 

 
- коефіцієнт, що застосовується при визначенні бази оподаткування 

ПДВ 
1,3 

27. 
Придбано товари для виробничої діяльності у різних постачальників 

та підрядчиків (податкова накладна є в наявності ) 
769850 

28. Придбані матеріальні цінності та послуги без податкової накладної :  

 - канцтовари 240 

 - квитки на автоперевезення 1078 

 - квитанції на проживання в готелях 480 

 - бланки податкової звітності 384 

29. Отримано рахунок від Уманьтелеком за міжміські переговори 2900 

 
- віднесена вартість переговорів за рахунок осіб, що 

використовували зв'язок в особистих цілях 
436 

30. Перераховано аванси за:  

 - паливо та мастильні матеріалі ТОВ «БРСМ-нафта» (Білорусь) 429600 

 - ТОВ «Спектрум» за добрива 531200 

 - ПП «Астра-тех» за комбікорм 616800 

31.  Виплачено заробітну плату працівникам підприємства 754300 

32.  Використано води на виробничі потреби, м
3
 1815 

 Встановлена підприємству норма витрати води, м
3
 1500 

 

Задача 2. ФГ «Гранд-агро» є платником єдиного податку 4 групи та має 

наступні показники діяльності: 

Показник Вихідні дані 

Загальний обсяг реалізованої продукції, тис грн 175,6 

у т.ч. продукції сільськогосподарського виробництва, тис грн 149,3 

Загальна площа земельних угідь, га 250 

В т.ч. рілля, га 180 

Грошова оцінка 1 га ріллі, грн 65000 

Сіножаті, га 50 

Грошова оцінка 1га сіножатей, грн 54000 

Багаторічні насадження, га 20 

Грошова оцінка 1 га багаторічних насаджень, грн 51000 

Обґрунтувати групу платника єдиного податку, визначити суму єдиного 

податку до сплати в бюджет. 

 

Питання для самоконтролю 

1. Які умови реєстрації суб’єктів аграрної сфери платниками єдиного 

податку4 групи? 

2. Які види сільськогосподарської діяльності не дозволяють платнику 

застосовувати спрощену систему оподаткування? 

3. Від сплати яких податків звільняються платники, що обрали спрощену 

систему оподаткування? 
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4. Які особливості оподаткування підприємств аграрної сфери податком 

на додану вартість? 

5. Як нараховується орендна плата підприємствами аграрної сфери? 
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4. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна шкала 

(максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами контролю 

знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної роботи, науково-

дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Податкова система» для оцінки знань і навичок 

студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми 

методом усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та тестового 

контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим модулем 

за допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Податкова система» є 

залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна сума 

балів поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань студентів є: 

систематичність та активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 

виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й усних 

відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; активність при 

обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах підлягають 

теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після опанування певного 

змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово у формі тестів (30 тестів 

за кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за кожен модульний контроль – 5 

балів. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Податкова система» (денна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Сума 
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ1 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК ЗМ 

2 

Сума балів, 

всього 
10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 5 100 

Практичні 

заняття 
5 5 5 5 5  5 5 5 5   

Самостійна 

робота 
5 5 5 5 5  5 5 5 5   

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 5 балів якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 
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• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 4 бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3 бали, якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного 

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 бали, якщо: 

• своєчасно, але з помилками виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного 

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних 

завдань і самостійної роботи студент може отримати максимально 100 балів.  

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Податкова система» (заочна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Контрольна 

робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ1 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК 

ЗМ 

2 

Сума балів, 

всього 
5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5  100 

Практичні 

заняття 
      5 5 5 5    

Самостійна 

робота 
5 5 5 5 5  5 5 5 5    

Контрольна 

робота 
           25  

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено пройдений 

матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним опрацьованим 

модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими відповідями, одна з яких є 

правильною. За кожен блок тестових вправ максимально можна отримати 5 балів. 

 



50 
 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного 

заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився на 

проведення модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль балів. 

Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються викладачем. 

Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, що сума балів 

його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 61% від 

максимально можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе повторне 

перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми навчання є 

виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 теоретичних питань і 1 

ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота виконується здобувачем особисто 

та захищається окремо від самостійної Максимальна сума балів – 25. 

 

Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 
Оцінка за національною шкалою для заліку 

90 – 100 А відмінно   

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 
 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Зразок оформлення титульного аркуша 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

 

Уманський національний університет садівництва 

 

 

Факультет економіки і підприємництва 

 

 

Кафедра фінансів, банківської 

справи та страхування 

 

 

ГРИГОРЕНКО ІВАН МАКСИМОВИЧ 

11 к-ф група 

 

 

 

ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

 

Науковий керівник: 

к.е.н., доцент Барабаш Л.В. 

 

 

 

 

 

Умань – 2021 

 

 



52 
 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Базова: 

1. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова А.А. 

Податки і податкова політика: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець «Сочінський», 

2019. 161с. 

2. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова А.А. 

Податковий менеджмент: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець «Сочінський», 2019. 

164с.  

3. Бюджетний кодекс України: закон України № 2456 у редакції від 01.01.2021. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text. 

4. Податкова політика: теорія, методологія, інструментарій. Навчальний 

посібник. /Під редакцією д-ра екон. наук, проф. Іванова Ю. Б., д-ра екон. наук, проф. 

Майбурова І. А. Х.: ВД «ІНЖЕК», 2010. 492 с. 

5. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. Ю., 

Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: Видавництво 

«Діса плюс», 2019. 402 с. 

6. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у редакції 

від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 

7. Про державний бюджет України на 2021 рік: закон України № 1082 від 

15.12.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text 

 

Допоміжна: 

18. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч.посіб. / [В.П. Хомутенко, 

І.С. Луценко, А.В. Хомутенко]; за заг. ред. В.П. Хомутенко. Одеса: «Атлант», 2015. 314 с. 

19. Атаманчук Н.І. Особливості акцизного оподаткування в Україні. Вісник 

НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. Випуск 1 (41) 2019. С. 73–77. URL: 

https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32632/1/VPSP2019-1_73-77.pdf  

20. Барабаш Л.В. Екологічне оподаткування в Україні: сучасні аспекти 

функціонування та перспективи вдосконалення. Гармонізація фінансово-економічного 

середовища України в комунікативному просторі : монографія / Під ред. д.е.н., професора 

О.О. Непочатенко.  Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 523 с. (С. 6–35). 

21. Барабаш Л.В. Девіантні дії платників податків крізь призму поведінкових 

фінансів. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / 

Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: УНУС, 2020. Вип. 97. Ч. 2: 

Економічні науки. С. 98–108. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/97/9.pdf 

22. Барабаш Л.В. Контроль за сплатою ЄСВ в Україні. Соціально-економічні 

аспекти розвитку національної економіки в умовах перманентних кризових явищ / Під ред. 

д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань : ВПЦ «Візаві», 2015. 424 с. 

23. Барабаш Л.В. Оптимізація податкової системи України з метою 

стимулювання розвитку територіальних громад. Стратегічні пріоритети розвитку 

підприємництва,торгівлі та біржової діяльності: матеріали ІІ Міжнародної науково-

практичної конференції, Запоріжжя, 13-14 травня 2021 року [Електронний ресурс] 

Електрон. дані. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2021. 1 електрон. опт. диск 

(DVD-ROM); 12 см. Назва з тит. екрана. 389 с. (С. 328–330). 

24. Барабаш, Л.В. Поведінкові аспекти гармонійного розвитку податкової 

системи України. Соціальна економіка. 2021. № 61. С. 72–82. 

doi: https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-07. 

25. Барабаш Л.В. Роль податкової системи в економічному зростанні. 

Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2456-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text
https://ela.kpi.ua/bitstream/123456789/32632/1/VPSP2019-1_73-77.pdf
https://doi.org/10.26565/2524-2547-2021-61-07


53 
 

збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2021. 689 с. (С. 431–434). 

26. Барабаш Л.В., Булах В.В. Причини та наслідки ухилення від сплати 

податків у сфері непрямого оподаткування. Розвиток підприємництва в Україні: теорія, 

методологія та практика / Під ред. д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець 

«Сочінський М.М.», 2017.  С. 98–105. 

27. Барабаш Л.В., Іздерська І.В. Вектори податкового стимулювання розвитку 

підприємницької діяльності в Україні. Гармонійний розвиток економіки України в умовах 

трансформаційних перетворень : монографія / під ред. д.е.н., професора О.О. 

Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М. М.», 2021. 119 с. (С. 33–39). 

28. Барабаш Л.В., Копитіна І.В. Сутність і характеристика податкового 

навантаження в Україні. Університетські наукові записки. 2015. № 4 (56). С. 64–73.  

29. Барабаш Л., Турчак В. Податковий борг: причини виникнення та напрями 

уникнення. Соціально-економічні аспекти розвитку підприємництва в Україні / Під ред. 

д.е.н., професора О.О. Непочатенко. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2018. С. 47–52. 

30. Барабаш Л.В., Цвілюк Р.М. Соціальне спрямування податкового 

регулювання в Україні. Збірник наукових праць Уманського національного університету 

садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: УНУС, 2016. Вип. 88. Ч. 

2: Економічні науки. С. 125–134. 

31. Бечко П.К., Барабаш Л.В., Лиса Н.В. Податкові пільги як інструмент 

реалізації концепції справедливості в оподаткуванні. Modern Economics. 2019. № 13(2019). 

С. 18–24. 

32. Бечко П.К., Власюк С.А., Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В., Нагорна Ю.І. 

Камеральні податкові перевірки і методи їх проведення в умовах розвитку інформаційних 

технологій. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва / 

Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. ред.) та ін. Умань: УНУС, 2020. Вип. 98. Ч. 2: 

Економічні науки. С. 159–177. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/96/11.pdf. 

33. Бечко П.К., Власюк С.А., Барабаш Л.В., Бондаренко Н.В. Напрями 

посилення соціальної спрямованості оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2018. Том 3. № 26.С. 452–

461. 

34. Бойко Л. І. Електронне адміністрування податку на додану вартість. Вісник 

Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2015. № 1. С. 109-115. 

URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vchnu_ekon_2015_1_22.pdf   

35. Бутенко Т.В. Переваги та недоліки використання різних форм 

оподаткування в україні. Економіка: реалії часу. 2017. № 4(32). URL: 

https://economics.net.ua/files/archive/2017/No4/28.pdf 

36. Гладченко Т.Б. Поняття податкового механізму та його елементи. Науковий 

вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Юриспруденція. 2016. № 21. С. 

62–64. 

37. Головко М. Худолій Л. Концепція трансформації податкової системи 

України в умовах фіскальної децентралізації. Економіка і управління. 2018. № 4. С. 5–14. 

URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/econupr_2018_4 

38. Дрема Д.І. Трансформація місцевих податків та зборів в Україні. Наукові 

горизонти. 2019. № 4. С. 13–20. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhnau_2019_4_4 

39. Дема Д.І., Гнидюк І.В., Уманець Л.В. Оцінка фіскальної ефективності 

непрямих податків в сучасних умовах. Сучасний стан та перспективи розвитку 

фінансової системи України: збірник наукових праць ІХ Всеукраїнської науково-

практичної Інтернет – конференції. Вінниця: Редакційно-видавничий відділ ВТЕІ КНТЕУ, 

2020. С. 50–57. 

40. Дем’янишин В. Г. Податковий механізм: теоретична концептуалізація та 

напрями удосконалення. Модернізація корпоративних фінансів та фінансових ринків: 

https://journal.udau.edu.ua/assets/files/96/11.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vzhnau_2019_4_4


54 
 

Збірник наукових праць професорсько-викладацького складу кафедри фінансів суб’єктів 

господарювання і страхування. Випуск 1. Тернопіль: Економічна думка ТНЕУ, 2014. С. 

18-27. 

41. Дмитренко А.В., Лебедик Г.В. Особливості справляння акцизного податку в 

Україні та практика оподаткування. Eurasian Academic Research Journal. 2017. № 12. С. 

61–66. 

42. Козир Т.М., Тиванюк І.С. Реформування єдиного соціального внеску: 

проблеми та перспективи. Академічний огляд. 2015. № 1. С. 53–60. 

43. Коваль О. О. Поняття та система адміністрування податків та зборів в 

Україні. Наше право. 2015. № 1. С. 159.   

44. Крисоватий А. І, Федосов В., Яренко Г. Оподаткування багатства: виклик 

для України. Журнал європейської економіки. 2015. № 2. Т. 14. С. 183-205. 

45. Лупенко Ю.О., Тулуш Л.Д. Оподаткування сільського господарства в 

умовах трансформації спеціальних податкових режимів. Економіка АПК. 2016. № 1 С. 5. 

URL: http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/1/1.pdf 

46. Мальований М.І., Прокопчук О.Т., Мальована М.М. Функціонування 

єдиного соціального внеску: проблеми та перспективи. Збірник наукових праць 

Уманського національного університету садівництва. Випуск 96. Частина друга: 

Економічні науки. 2020. С. 34-53. DOI 10.31395/2415-8240-2020-96-2-34-53.  

47. Мальшакова С. Аналізуємо системи оподаткування. UTEKA. 19.11.2019. 

URL: https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-nalogooblozhenie-selxozpredpriyatij-12-

analiziruem-sistemy-nalogooblozheniya  

48. Машевська А. А. Особливості нарахування єдиного соціального внеску. 

Причорноморські економічні студії. 2019. № 39 2. С. 103–107. 

49. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В., Нагорна Ю.І. Податкове 

стимулювання сільськогосподарського виробництва в Україні. Збірник наукових праць 

уманського національного університету садівництва / Редкол.: О.О. Непочатенко (відп. 

ред.) та ін. Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2020. Вип. 96. Ч. 2: Економічні науки. 

204с. С. 5–20. URL: https://journal.udau.edu.ua/assets/files/96/1.pdf. 

50. Непочатенко О.О., Бечко П.К., Барабаш Л.В., Шумило Т. Концептуальні 

засади справедливості оподаткування. POLISH JOURNAL OF SCIENCE. №31 (2020). VOL. 

2. Р. 3–8. 

51. Овчинніков А.В. Місцеве оподаткування в Україні: еволюція та перспективи 

розвитку. Економіка і суспільство. 2017. № 8. С. 634–639. URL: 

https://economyandsociety.in.ua/journals/8_ukr/106.pdf 

52. Оксенюк О. І. Аналіз системи пільг з ПДВ та втрат бюджету. Вісник 

Житомирського державного технологічного університету. Сер. : Економічні науки. 2014. 

№ 1. С. 157-162. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vzhdtu_econ_2014_1_22.pdf   

53. Очеретько Л. М., Горячковська Ю.С. Автоматичне бюджетне відшкодування 

ПДВ платникам з позитивною податковою історією по операціях з експорту товару. 

Сталий розвиток економіки. 2014. № 1. С. 227-234. URL: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/sre_2014_1_32.pdf   

54. Пиріжок, С.Є., Олійник, Л.Г. Переваги та недоліки спрощеної системи 

оподаткування суб’єктів малого бізнесу: обліковий вимір. Проблеми теорії та 

методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу: міжнар. збірник наукових 

праць;Вип. 3(33). URI: http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2580. URL: 

http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/2580;jsessionid=4A6271A43DDE833B0DB59E91C8

B3E0D0  

55. Пислиця А. В. Теоретичні засади адміністрування акцизів. Фінанси, облік і 

аудит. 2014. Вип. 2. С. 79-94. URL:http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Foa_2014_2_8.pdf   

http://eapk.org.ua/sites/default/files/eapk/2016/1/1.pdf
https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-nalogooblozhenie-selxozpredpriyatij-12-analiziruem-sistemy-nalogooblozheniya
https://uteka.ua/ua/publication/agro-4-nalogooblozhenie-selxozpredpriyatij-12-analiziruem-sistemy-nalogooblozheniya
https://journal.udau.edu.ua/assets/files/96/1.pdf
http://eztuir.ztu.edu.ua/123456789/2580
http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/2580;jsessionid=4A6271A43DDE833B0DB59E91C8B3E0D0
http://eztuir.ztu.edu.ua/handle/123456789/2580;jsessionid=4A6271A43DDE833B0DB59E91C8B3E0D0


55 
 

56. Потенціал рентних платежів за видобуток корисних копалин в Україні / А. 

М. Соколовська, Л. М. Уніговський, В. Й. Башко та ін. К. : ДННУ «Акад. фін. 

Управління», 2013. 228 с 

57. Серебрянський Д. М. Ефективність пільг з ПДВ і податку на прибуток 

підприємств в Україні. Вісник Університету банківської справи Національного банку 

України. 2014. № 1. С. 42–47. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VUbsNbU_2014_1_9.pdf   

58. Синчак В.П. податковий механізм як фінансово-управлінська категорія. 

Облік і фінанси. 2020, выпуск 87. С. 129–138. 

59. Синчак В. П. Ставки єдиного податку як елементи спрощеної системи 

оподаткування в податковому регулюванні розвитку малого підприємництва України. 

Наука й економіка. 2015. Вип. 1. С. 90-98. URL: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nie_2015_1_18.pdf   

60. Синчак В.П., Ярмоленко Ю.Ю. Альтернативний порядок бюджетного 

відшкодування ПДВ сільгоспвиробникам в умовах системи електронного 

адміністрування. Університетські наукові записки, 2017. № 1. С. 168–181. 

61. Худолій Л.М., Барабаш Л.В. Механізм оподаткування доходів фізичних осіб: 

монографія. Умань: Редакційно-видавничий відділ Уманського НУС, 2015. 228 с. 

62. Швець Ю. О., Завальнюк А. О. Податкові реформи в країнах ЄС: переваги, 

недоліки їх впровадження в податкову систему України. Європейський вектор 

економічного розвитку. 2016. №2 (21). С. 126-134. 

63. Шуліченко Т.В. Механізм оподаткування: теоретичні аспекти. Економіка та 

держава. 2010. № 8. С. 67–69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2010_8_21 

64. Щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на 

прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового 

компромісу// http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2/015/podatkoviy-kompromis 

65. Юрчишена Л. В., Паращук О. В. Розвиток механізму оподаткування 

сільськогосподарських підприємств України. Бізнес Інформ. 2020. №7. C. 270–277. 

https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-270-277 

66. Bechko P. K., Bondarenko N. V., Vlasyuk S. A., Barabash L.V., Hmyria V. P. 

Influence of Taxes on Stimulation of Investment Activity. Вестник Национальной академии 

наук Республики Казахстан. Вып. 5. Сентябрь-октябрь 2019. С. 143–151. 

67. Benjamin B. Lockwood, Afras Sial, Matthew Weinzierl (2021) Designing, Not 

Checking, for Policy Robustness: An Example with Optimal Taxation. Tax Policy and the 

Economy, Volume 35, Moffitt. 2021 URL: https://www.nber.org/papers/w28098  

68. Bird, Richard (2009). Tax System Change and the Impact of Tax Research. The 

Elgar Guide to Tax Systems. 10.2139/ssrn.1500018.  

69. Desislava Stoilova Tax structure and economic growth: Evidence from the 

European Union. Contaduría y Administración. Volume 62, Issue 3. 2017. Pages 1041-1057. 

https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006. URL: 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300438  

70. Podatek akcyzowy – ogólne zasady opodatkowania. А brochure of the Ministry of 

Finance. URL: www. mf.gov.pl 

71. Richard M. Bird (2013) Taxation and Development: What Have We Learned from 

Fifty Years of Research? Paper 427 URL: 

https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp427.pdf  

72. Tait A.A. Value Added Tax. Wash.: International Monetary Fund, 1988. 228 р. 

73. Value added tax. Turnover tax in France. Соnfederation fiscal Europeenne. 

Taxation. URL :  http : // www.cfe-eutax.org/taxation / VAT-taxation / france. 

 

11. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 

1. Вісник Державної податкової служби України. Офіційно про податки. URL: 

http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-borguvidpovidi-na-

zapitannya-platnikiv-podatkiv 

https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=13611228927888814963&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=13611228927888814963&btnI=1&hl=uk
https://scholar.google.com.ua/scholar?oi=bibs&cluster=13611228927888814963&btnI=1&hl=uk
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624261
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecde_2010_8_21
http://sfs.gov.ua/baneryi/podatkovi-zmini-2/015/podatkoviy-kompromis
https://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-7-270-277
http://www.nber.org/chapters/c14525
http://www.nber.org/chapters/c14525
https://www.nber.org/books-and-chapters/tax-policy-and-economy-volume-35
https://www.nber.org/books-and-chapters/tax-policy-and-economy-volume-35
https://www.nber.org/papers/w28098
https://doi.org/10.1016/j.cya.2017.04.006
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0186104217300438
https://www.ids.ac.uk/download.php?file=files/dmfile/Wp427.pdf
http://www.cfe-eutax.org/taxation%20/%20VAT-taxation%20/
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-borguvidpovidi-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv
http://www.visnuk.com.ua/uk/news/100016399-styagnennya-podatkovogo-borguvidpovidi-na-zapitannya-platnikiv-podatkiv


56 
 

2. Верховна Рада України. URL: https://www.rada.gov.ua/ 

3. Державна аудиторська служба України. URL: https://dasu.gov.ua/ua 

4. Державна казначейська служба України. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua. 

5. Державна податкова служба України. URL: https://tax.gov.ua/ 

6. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

7. Збірник наукових праць Уманського НУС. Економіка. URL: 

https://journal.udau.edu.ua/rubriki-zhurnalu/ekonomka.html 

8. Інститут бюджету та соціально-економічних досліджень. URL: 

https://www.ibser.org.ua/ / 

9. Інституційний репозитарій Уманського НУС. URL: 

http://lib.udau.edu.ua/community-list. 

10. Кабінет Міністрів України. URL: https://www.kmu.gov.ua/ 

11. Міжнародний валютний фонд. URL: https://www.imf.org/en/Home 

12. Міністерство фінансів України. URL: https://mof.gov.ua/uk 

13. Національна бібліотека ім. В. І. Вернадського. URL: http://www.nbuv.gov.ua 

14. Національний інститут стратегічних досліджень. URL: https://niss.gov.ua/ 

15. Організація економічного співробітництва та розвитку. Податки. Податкове 

адміністрування. URL: https://www.oecd.org/tax/administration/. 

16. Офіційний сайт Європейського Союзу. URL: 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation-1/tax-co-operation-and-control/general-

overview/tax-administration-and-tax-compliance_en 

17. Пенсійний фонд України. URL: https://www.pfu.gov.ua/ 

18. Рахункова палата. URL: https://rp.gov.ua/home/ 

19. Фінанси України: науково-теоретичний, інформаційно-практичний журнал. 

URL: https://finukr.org.ua/ 

20. Центр перспективних соціальних досліджень. URL: http://cpsr.org.ua/.  

21. Journal of Tax Administration. URL: http://jota.website/index.php/JoTA/index 

22. National Bureau of Economic Research. URL: https://www.nber.org/  

Tax Policy and the Economy. The University of Chicago Press Journals. URL: 

https://www.journals.uchicago.edu/loi/tpe 

 

 

 

 

 

 

Підписано до друку 01.09.2021. Формат 60х90/16. 

Умань: Видавець «Сочінський М.М.», 2021 

2,84 у.д.а. 

https://www.rada.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
http://lib.udau.edu.ua/community-list
https://mof.gov.ua/uk
http://www.nbuv.gov.ua/
https://www.pfu.gov.ua/
https://rp.gov.ua/home/
http://cpsr.org.ua/
http://jota.website/index.php/JoTA/index
https://www.nber.org/
https://www.journals.uchicago.edu/toc/tpe/current
https://www.journals.uchicago.edu/loi/tpe

