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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І ЗВІТНІСТЬ» 
 

 
 

Дисципліна –  

«Податкові розрахунки і 

звітність» 

Галузь знань, 

спеціальність, 

ступінь вищої освіти 

Характеристика навчальної  

дисципліни 

Кількість кредитів ECTS - 4 Галузь знань 

07 – Управління та 

адміністрування 

Статус дисципліни -

нормативна дисципліна   циклу 

професійної підготовки  

Мова навчання- українська 

Кількість залікових 

модулів - 4 

Спеціальність 

071 - Облік і 

оподаткування 

Рік підготовки – 3 

Семестр – 5 

ДФН - 5 

ЗФН – 5, 6 

 

Кількість змістових 

модулів - 2 

Ступінь вищої 

освіти – бакалавр 
Лекції: 

ДФН – 28 год.  

ЗФН – 8 год. 

Практичні заняття: 

ДФН – 28 год. 

ЗФН – 4 год. 

Загальна кількість годин - 120  Самостійна робота: 

 ДФН – 61 год. (з них     

тренінг – 4год.) 

ЗФН – 108 год. 

Індивідуальна робота 

(КПІЗ) – 3 год. 

Тижневих годин – 8 год., 

з них аудиторних – 4 год. 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

 

2. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВІ РОЗРАХУНКИ І 

ЗВІТНІСТЬ» 

 

2.1. Мета вивчення дисципліни 

Програма та тематичний план дисципліни орієнтовані на глибоке та 

ґрунтовне засвоєння студентами теоретичних і методичних аспектів 

оподаткування юридичних і фізичних осіб, які використовуються в сучасних 

умовах економічного розвитку держави, методики складання податкової звітності 

та розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами суб’єктами 

підприємницької діяльності та фізичними особами-громадянами. Ця 



дисципліна відноситься до фундаментальних загальноекономічних наук, 

які формують фаховий світогляд майбутніх економістів. 

Курс «Податкові розрахунки і звітність» охоплює теоретичні основи 

оподаткування, методи та прийоми справляння податків і зборів суб’єктами 

господарювання та фізичними особами, систему контролю за достовірністю,  

повнотою та своєчасністю сплати податків та зборів, правильністю складання та 

своєчасністю подання податкової звітності. Названий курс повинен сприяти 

формуванню висококваліфікованих фахівців у галузі фінансів та оподаткування. 

Головним завданням курсу «Податкові розрахунки і звітність» є вивчення 

студентами методологічних та методичних питань оподаткування, прийомів 

податкових розрахунків, складання та подання звітності суб’єктами 

господарювання і фізичними особами. 

Оволодіння цим курсом повинне виробити у студентів навички 

практичного використання методів, прийомів контролю податкових органів за 

правильністю складання та своєчасністю подання податкової звітності та 

розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами, практики 

розрахунку податків і зборів. 

Вивчення курсу «Податкові розрахунки і звітність» передбачає наявність 

систематичних та ґрунтовних знань із суміжних курсів (економічна теорія, 

філософія, фінанси суб’єктів господарювання, податкова система, державні 

фінанси, фіскальне адміністрування), цілеспрямованої роботи над вивченням 

спеціальної літератури, активної роботи на лекціях та практичних заняттях, 

самостійної роботи та виконання індивідуальних завдань. 

 

2.2. Завдання вивчення дисципліни 

В результаті вивчення курсу «Податкові розрахунки і звітність» студенти 

повинні: 

 засвоїти методику розрахунку податків і зборів, порядок складання та 

подання податкової звітності; 

 вміти виконувати необхідні розрахунки у відповідності із наявною 

вихідною інформацією; 

 здійснювати розрахунок суми податкового зобов’язання, що підлягає 

сплаті до бюджету, визначати склад доходів та витрат суб’єктів господарювання і 

фізичних осіб; 

 засвоїти теоретичні і методологічні підходи до справляння податків, 

складання податкової звітності та організації декларування доходів фізичних осіб 

для використання у практичній діяльності. 

Мета проведення лекцій полягає у тому, щоб ознайомити студентів із 

головними методологічними та методичними питаннями справляння податків, 

складання податкової звітності та організації декларування доходів фізичних 

осіб, світовим досвідом та сучасним станом організації роботи податкових 

органів у сфері декларування доходів, майна та інших об’єктів оподаткування  

суб’єктами господарювання в Україні. 

Мета проведення лекцій полягає у: 

 викладенні студентам у відповідності з програмою та робочим планом 

основних питань методології справляння податків, світовим досвідом та 

сучасним станом організації роботи податкових органів 



у сфері декларування доходів, майна та інших об’єктів оподаткування 

суб’єктами господарювання в Україні, звертаючи головну увагу на розрахунок 

податкових зобов’язань платника податків, складання та подання податкової 

звітності та необхідність і можливість використання в практичній фаховій 

діяльності; 

 сформувати у студентів цілісну систему теоретичних знань з курсу 

«Податкові розрахунки і звітність». 

Мета проведення практичних занять полягає у тому, щоб виробити у 

студентів практичні навички організації роботи у сфері декларування доходів, 

майна та інших об’єктів оподаткування суб’єктами господарювання, 

розрахунків податкових зобов’язань платників податків, складання та подання 

податкової звітності та використання їх у фаховій діяльності. 

Завдання проведення практичних занять: 1) засвоїти методику та техніку 

складання податкової звітності, умови організації роботи податкових органів у 

сфері декларування та обробки податкової звітності; 2) навчитися складати 

податкову звітність, використовувати правила оподаткування та здійснювати  

контроль за справлянням податків і зборів платниками податків; 3) глибше 

засвоїти та закріпити теоретичні знання, одержані на лекціях. 

 

2.3. Найменування та опис компетентностей, формування котрих 

забезпечує вивчення дисципліни. 

У процесі вивчення дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» 

студенти мають оволодіти наступними компетентностями: визначити форму 

податкової звітності по відповідному платежу, скласти та подати її до 

відповідного податкового органу; визначити суму штрафних санкцій за 

порушення податкового законодавства; розрахувати суму податкових 

зобов’язань з ПДВ; скласти та подати податкову декларацію з ПДВ; 

розрахувати суму податкових зобов’язань з акцизного податку та мита; скласти 

та подати податкову звітність з акцизного податку і мита; розрахувати суму 

податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств; скласти та подати 

податкову декларацію з податку на прибуток підприємств; розрахувати суму 

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб; скласти та подати 

податкову декларацію про майновий стан і доходи; розрахувати суму 

податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб суб’єктів 

підприємницької діяльності; скласти та подати податкову декларацію про 

майновий стан і доходи в частині декларування чистого доходу фізичними 

особами – суб’єктами підприємницької діяльності; розрахувати суму 

податкових зобов’язань по майнових податках; скласти та подати податкову 

звітність по майнових податках; розрахувати суму податкових зобов’язань з 

єдиного податку; скласти та подати податкову звітність з єдиного податку; 

розрахувати суму податкових зобов’язань по рентних платежах; розрахувати 

суму податкових зобов’язань по місцевих зборах та єдиному соціальному 

внеску; скласти та подати податкову звітність по місцевих зборах та єдиному 

соціальному внеску. 



2.4. Передумови для вивчення дисципліни 

Вивчення дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» доцільне після 

оволодіння студентами знаннями з таких дисциплін як «Фінанси», «Податкова 

система», «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», 

«Сучасні інформаційні технології» та набуття ними відповідних фахових 

компетенцій. 

 

2.5. Результати навчання 

Результатом вивчення дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» 

повинно бути досягнення студентами такого теоретичного рівня знань і 

практичних навичок, який дозволить їм працювати із формами податкової 

звітності, за наявності у платника податків об’єкта оподаткування, порядку 

складання податкової звітності, податкових накладних і акцизних накладних при 

реалізації палива та їх подання до відповідних реєстрів податкових органів; 

вміння формувати електронні документи, а також здійснювати аналіз основних 

показників податкової звітності. 

 

3. Зміст дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» 

Змістовий модуль 1. 

Податкові розрахунки і звітність у сфері непрямого оподаткування та 

оподаткування доходів юридичних осіб платників податків 

Тема 1. Теоретичні основи податкових розрахунків та звітності 

Загальні принципи організації податкових розрахунків і звітності в 

Україні. Концептуальні основи податкових розрахунків, їх законодавча, 

нормативна та інструктивна база. Суть і значення податкової звітності, її 

основні завдання. 

Роль податкових розрахунків і звітності в інформаційній системі 

управління. Користувачі інформації податкової звітності. Податкова звітність 

як основа податкових розрахунків. Необхідність складання та подання 

податкової звітності платниками податків. 

Порядок затвердження форм податкової звітності. Взаємозв’язок 

податкового та фінансового обліку. Порядок складання і методи подання 

податкової звітності платниками податків. Податкові розрахунки як складова 

частина системи оподаткування. 

Форми та методи складання та подання податкової звітності. Основи 

організації податкової роботи у сфері декларування доходів, майна та інших 

об’єктів оподаткування суб’єктами господарювання в Україні. Завдання, 

функції та права контролюючих органів. Порядок визначення обсягу 

податкових зобов’язань контролюючими органами. 

Система штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасне подання 

податкової звітності та розрахунків з бюджетами та державними цільовими 

фондами. 

Застосування системи електронної обробки і подання податкової звітності 

«MeDoc». 



 

Тема 2. Облік і звітність за податком на додану вартість 

Методи обчислення податку на додану вартість. Первинний облік податку 

на додану вартість. Визначення об’єкта та бази оподаткування податком на 

додану вартість. 

Порядок складання та заповнення податкових накладних. Особливості 

ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних та реєстрації 

податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Порядок формування податкового зобов’язання звітного періоду. Порядок 

формування податкового кредиту звітного періоду. 

Методика використання даних аналітичного обліку для складання 

декларації з податку на додану вартість. 

Форми податкової декларації, порядок їх заповнення та особливості 

подання податкової декларації з ПДВ. 

Розрахунок суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті до 

бюджету. Порядок відшкодування податку на додану вартість та складання 

розрахунку відшкодування суми податку з бюджету. 

 

Тема 3. Облік і звітність за податком на прибуток 

Основи оподаткування корпорацій. Фундаментальні основи формування 

та складання звітності підприємств і організацій. Зміст і завдання фінансової та 

податкової звітності. 

Платники податку на прибуток і їх статус. Ставки податку і умови їх 

використання. 

Склад і види доходів. Порядок формування та структура доходів 

підприємств та організацій. 

Склад і види витрат звітного періоду. Порядок формування та структура 

витрат звітного періоду. Формування витрат підприємства пов’язаних з 

придбанням товарів (робіт, послуг), через нерезидентів розташованих в 

офшорних зонах. 

Амортизаційні відрахування: сутність, значення та порядок визначення. 

Особливості застосування методів нарахування амортизації. Амортизація 

нематеріальних активів: норми та особливості застосування. Порядок 

відображення амортизаційних відрахувань в Декларації з податку на прибуток 

підприємств. Податкові різниці. 

Методика визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню. Порядок 

перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування на наступні звітні 

періоди. 

Порядок оподаткування доходів нерезидентів від: провадження 

господарської діяльності; здійснення портфельних інвестицій у процентні 

облігації чи процентні казначейські зобов’язання, випущені за рішенням 

резидента; суми доходів, отриманих у вигляді страхових внесків, платежів або 

премій від перестрахування ризиків та рекламних послуг на території України. 

Механізм оподаткування дивідендів. Види доходів нерезидентів, які не 

підлягають оподаткуванню. Особливості утримання податку на прибуток. 

Відповідальність платників податку на прибуток та резидентів за 

правильність нарахування, своєчасність сплати та дотримання податкового 

законодавства. 



Порядок складання та строки подання декларації по податку на прибуток.  

Тема 4. Облік і звітність за оподаткуванням виплат фізичним особам 

Платники податку та порядок визначення їх статусу. 

Порядок визначення об’єкта оподаткування. Об’єкти оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб. Склад і види загального місячного 

оподатковуваного доходу. Доходи, які не включаються до загального місячного 

оподатковуваного доходу. Структура загального річного оподатковуваного 

доходу. Різниця в оподаткуванні винагороди за працю і доходу від 

використання капіталу. 

Механізм нарахування доходів у вигляді заробітної плати та у негрошових 

формах. 

Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб, її сутність та 

значення в оподаткуванні доходів громадян. Підстави для нарахування 

податкової знижки і види витрат, які включаються до її складу. 

Особливості визначення доходів фізичних осіб одержаних внаслідок їх 

інвестиційної діяльності, управління власністю та іншими активами та порядок 

їх оподаткування. Категорії доходів від інвестиційної діяльності та управління 

власністю: інвестиційний дохід; дохід від нерухомості та іншого майна; дохід  

від капіталу; дохід від приросту капіталу. 

Особливості нарахування і сплати податку з окремих видів доходів. База 

оподаткування. Ставки податку і умови їх використання. 

Порядок оподаткування та декларування доходів нерезидентів (фізичних 

осіб) одержаних на митній території України. Види доходів нерезидентів, які не 

підлягають оподаткуванню. Механізм перерахування та зарахування податку на 

доходи фізичних осіб до бюджету. 

Зобов’язання, права та відповідальність платників і податкових агентів за 

нарахування, утримання та сплату податку на доходи фізичних осіб до 

бюджету. Відповідальність за несвоєчасне повернення суми надміру 

утриманого податку з бюджету. Порядок заповнення річних декларацій та 

умови їх подання. 

Економічна сутність та призначення єдиного соціального внеску. Об’єкти 

оподаткування та механізм розрахунку єдиного соціального внеску. 

 

Змістовий модуль 2 

Податкові розрахунки з акцизного податку, рентної плати, податку на 

майно, місцевих зборів та спрощена система оподаткування 

Тема 5. Облік і звітність за акцизним податком 

Фіскальні та регулюючі аспекти системи податків на споживання. 

Умови справляння акцизного податку. Елементи нарахування та механізм 

обчислення акцизного податку. Види ставок акцизного податку та порядок їх 

застосування. 

Механізм розрахунку податкового зобов’язання з акцизного податку, що 

підлягає сплаті до бюджетів. Особливості заповнення та подання декларації 

акцизного податку суб’єктами підприємницької діяльності. 

Порядок та терміни сплати акцизного податку. Порядок визначення 

податкового зобов’язання з акцизного податку при ввезені товарів та інших 

предметів на митну територію України. Умови справляння та декларування 



об’єктів оподаткування. 

Порядок визначення та елементи розрахунку мита. Механізм розрахунку 

податкового зобов’язання з ввізного мита, що підлягає сплаті до бюджету. 

Особливості декларування об’єкта оподаткування та податкового зобов’язання 

з ввізного мита суб’єктами підприємницької діяльності. Умови нарахування та 

сплати податку. Контроль за достовірністю нарахування та своєчасністю 

перерахування мита. 

 

Тема 6. Облік і звітність за рентною платою 

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин  

Рентна плата за користування надрами не пов’язаних з їх видобуванням; 

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 аміаку територією України 

Звітність та відповідальність платників рентної плати 

 

Тема 7. Облік і звітність за екологічним податком 

Загальні вимоги до екологічного податку: платники та об’єкти 

оподаткування 

Ставки екологічного податку та порядок його обчислення за викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення; скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; 

розміщення відходів; утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені); тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками 

понад установлений особливими умовами ліцензії строк 

Звітність та відповідальність з екологічного податку 

 

Тема 8. Облік і звітність за податком на майно, місцеві збори 

Сутність та роль майнового оподаткування у формуванні ринкових 

відносин в Україні. Види майнових та інших податків пов’язаних з майном 

фізичних осіб. Платники та умови справляння майнових податків. 

Платники плати за землю. Об’єкти справляння плати та підстава для 

нарахування податку. Пільги по сплаті плати за землю. Ставки податку. 

Механізм розрахунку земельного податку. Особливості узгодження сум плати 

за землю та терміни сплати. 

Платники транспортного податку. Види об’єктів оподаткування і пільги 

при справлянні транспортного податку. Ставки податку. Порядок розрахунку 

транспортного податку. Механізм та терміни сплати податку. 

Платники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Об’єкт та база справляння податку. Пільги та ставки щодо сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порядок обчислення та сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Класифікація місцевих зборів. Порядок та умови встановлення місцевих 

обов’язкових платежів. Види об’єктів оподаткування. Ставки і умови їх 

застосування. 



Податковий контроль. Система відповідальності за правильність 

нарахування і своєчасність сплати місцевих податків і зборів. 

 

Тема 9. Облік і звітність за умов перебування на спрощеній системі 

оподаткування 

Загальні принципи функціонування спрощеної системи оподаткування. 

Групи платників ЄП, побутові послуги населенню. 

 Порядок визначення доходів платників єдиного податку та ставок 

оподаткування.  

Оподаткування платників єдиного податку 4-ої групи.  

Порядок обрання/відмови від спрощеної системи оподаткування. 

Реєстрація платником ЄП, зміна системи оподаткування, анулювання 

платником ЄП. 

Порядок формування звітності з єдиного податку та його сплати. 

Відповідальність платників, що перебувають на спрощеній системі 

оподаткування. Перевищення обсягу доходу, несвоєчасна сплата ЄП. 

 

4. Структура залікового кредиту дисципліни «Податкові 

розрахунки і звітність» Денна форма навчання 
 Кількість годин 

 Лекції Прак- 

тичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Індиві- 

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. 

Податкові розрахунки і звітність у сфері непрямого оподаткування та 

оподаткування доходів юридичних осіб платників податків 

Тема 1. Теоретичні основи 

податкових розрахунків та звітності 

2 2 7 1  

Тема 2. Облік і звітність за 
податком на додану вартість 

4 4 8   

Тема 3. Облік і звітність за 
податком на прибуток 

4 4 16 0,5  

Тема 4. Облік і звітність за 

оподаткуванням виплат фізичним 
особам 

4 4 18 0,5 Модульна 

робота №1 

Змістовий модуль 2. 

Податкові розрахунки з податків на доходи фізичних осіб та інших прямих 

податків 

Тема 5. Облік і звітність за 

акцизним податком 

4 4 14 0,5  

Тема 6. Облік і звітність за 
рентною платою 

2 2 8 0,5  

Тема 7. Облік і звітність за 
екологічним податком 

1 1 10   

Тема 8. Облік і звітність за 
податком на майно, місцеві збори 

3 3 10   



Тема 9. Облік і звітність за умов 

перебування на спрощеній системі 
оподаткування 

4 4   Модульна 
робота №2 

Разом 28 28 61 3  

 

Заочна форма навчання 
 
 Кількість годин 

 Лекції Прак- 

тичні 

заняття 

Самостій- 

на робота 

Індиві- 

дуальна 

робота 

Контрольні 

заходи 

Змістовий модуль 1. 

Податкові розрахунки і звітність у сфері непрямого оподаткування та 

оподаткування доходів юридичних осіб платників податків 

Тема 1. Теоретичні основи 
податкових розрахунків та звітності 

  11   

Тема 2. Облік і звітність за 
податком на додану вартість 

2 1 20   

Тема 3. Облік і звітність за 

податком на прибуток 

1  20   

Тема 4. Облік і звітність за 

оподаткуванням виплат фізичним 
особам 

2  16   

Змістовий модуль 2. 

Податкові розрахунки з податків на доходи фізичних осіб та інших прямих 

податків 

Тема 5. Облік і звітність за 

акцизним податком 

1  12   

Тема 6. Облік і звітність за 
рентною платою 

1  14   

Тема 7. Облік і звітність за 

екологічним податком 

  16   

Тема 8. Облік і звітність за 

податком на майно, місцеві збори 

 1 15   

Тема 9. Облік і звітність за умов 

перебування на спрощеній системі 
оподаткування 

1     

Разом 8 2 108   

 

5. Тематика практичних занять 

Практичне заняття 1. 

Тема: Теоретичні основи податкових розрахунків та звітності 

Мета: Оволодіти теоретичними основами податкових розрахунків 

Питання для обговорення: 

1. Концептуальні основи податкових розрахунків, їх законодавча, 

нормативна та інструктивна база. 

2. Роль податкових розрахунків і звітності в інформаційній системі 

управління. 3. Основи організації податкової роботи у сфері декларування 



доходів, майна та інших об’єктів оподаткування суб’єктами господарювання в 

Україні. 

4. Порядок визначення обсягу податкових зобов'язань контролюючими 

органами. 

5. Система штрафних (фінансових) санкцій за несвоєчасне подання 

податкової звітності та розрахунків з бюджетами та державними цільовими 

фондами. 

 

Практичне заняття 2. 

Тема: Порядок декларування податку на додану вартість 

Мета: Освоїти механізм декларування Податку на додану вартість 

Питання для обговорення: 

1. Методи обчислення податку на додану вартість. 

2. Порядок визначення об’єкта та бази оподаткування податком на додану 

вартість. 

3. Порядок складання та заповнення податкових накладних. 

4. Особливості ведення реєстру отриманих та виданих податкових накладних. 

5. Порядок реєстрації податкових накладних у ЄРПН.  

 

Практичне заняття 3. 

Тема: Порядок декларування податку на додану вартість 

Мета: Освоїти механізм декларування Податку на додану вартість 

Питання для обговорення: 

1. Порядок формування податкового зобов’язання та податкового кредиту 

звітного періоду. 

2. Особливості складання та реєстрації податкових накладних 

сільськогосподарськими товаровиробниками. 

3. Форми інформаційних довідок у Електронній системі адміністрування 

податку на додану вартість: інформаційне навантаження і порядок їх складання. 

4. Форми податкової декларації, порядок їх заповнення та особливості подання 

податкової декларації з ПДВ. 

5. Подання звітності з податку на додану вартість неплатниками податку на 

додану вартість: форми, порядок заповнення і терміни подання. 

 

Практичне заняття 4. 

Тема: Методика обліку та розрахунку податку на прибуток підприємств 

Мета: Засвоїти механізм розрахунку та декларування податку на прибуток 

підприємств 

Питання для обговорення: 

1. Основи формування та складання звітності підприємств і організацій. 

2. Порядок формування та структура доходів підприємств та організацій. 

3. Особливості формування та структура витрат звітного періоду. 

4. Амортизаційні відрахування: сутність, значення та порядок визначення.  

 

Практичне заняття 5. 

Тема: Методика обліку та розрахунку податку на прибуток підприємств 

Мета: Засвоїти механізм розрахунку та декларування податку на прибуток 

підприємств 

Питання для обговорення: 



1. Методика визначення прибутку, що підлягає оподаткуванню. 

2. Порядок оподаткування доходів нерезидентів. 

3. Механізм оподаткування дивідендів та особливості утримання податку на 

прибуток. 

Порядок складання та строки подання декларації по податку на прибуток.  

 

Практичне заняття 6. 

Тема: Система декларування доходів фізичних осіб 

Мета: Вивчити порядок розрахунку, сплати і декларування податку на 

доходи фізичних осіб-громадян 

Питання для обговорення: 

1. Об’єкти оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

2. Механізм нарахування доходів у вигляді заробітної плати та у негрошових 

формах. 

3. Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб, її сутність та значення 

в оподаткуванні доходів громадян. 

4. Особливості визначення доходів фізичних осіб одержаних внаслідок їх 

інвестиційної діяльності, управління власністю та іншими активами та порядок 

їх оподаткування. 

5. Особливості нарахування і сплати податку з окремих видів доходів.  

 

Практичне заняття 7. 

Тема: Система декларування доходів фізичних осіб 

Мета: Вивчити порядок розрахунку, сплати і декларування податку на 

доходи фізичних осіб-громадян 

Питання для обговорення: 

1. Порядок оподаткування та декларування доходів нерезидентів (фізичних 

осіб) одержаних на митній території України. 

2. Механізм перерахування та зарахування податку на доходи фізичних осіб до 

бюджету. 

3. Зобов’язання, права та відповідальність платників і податкових агентів за 

нарахування, утримання та сплату податку на доходи фізичних осіб до 

бюджету. 

4. Відповідальність за несвоєчасне повернення суми надміру утриманого 

податку з бюджету. 

Порядок заповнення річних декларацій та умови їх подання. 

 

Практичне заняття 8. 

Тема: Податкові розрахунки з акцизного податку та мита 

Мета: Розглянути особливості розрахунку податкових зобов’язань з 

акцизного податку і мита 

Питання для обговорення: 

1.Елементи нарахування та механізм обчислення акцизного податку. 

2.Механізм розрахунку податкового зобов’язання з акцизного податку, що 

підлягає сплаті до бюджетів. 

3.Особливості заповнення та подання декларації акцизного податку суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

 



Практичне заняття 9. 

Тема: Податкові розрахунки з акцизного податку та мита 

Мета: Розглянути особливості розрахунку податкових зобов’язань з 

акцизного податку і мита 

Питання для обговорення: 

1. Порядок визначення податкового зобов’язання з акцизного податку при 

ввезені товарів та інших предметів на митну територію України. 

2. Порядок визначення та елементи розрахунку мита. 

3. Особливості декларування об’єкта оподаткування та податкового 

зобов’язання з ввізного мита суб’єктами підприємницької діяльності.  

 

Практичне заняття 10. 

Тема: Рентна плата: порядок визначення податкових зобов’язань, 

складання та подання податкових розрахунків 

Мета: Розглянути порядок визначення податкових зобов’язань, складання 

та подання податкової звітності по рентній платі 

Питання для обговорення: 

1. Види платників рентної плати та умови набуття їх статусу. 

2. Види плати, які впливають на ефективність та раціональне використання 

ресурсів. 

3. Плата за спеціальне використання природних ресурсів, використання 

радіочастотного ресурсу: порядок декларування та сплати. 

4. Порядок нарахування та сплати плати за користування надрами.  

 

Практичне заняття 11. 

Тема: Облік і звітність за екологічним податком 

Мета: Розглянути порядок визначення екологічного податку 

Питання для обговорення: 

1. Загальні вимоги до екологічного податку 

2.  Розрахунок екологічного податку за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення; скиди 

забруднюючих речовин безпосередньо у водні об'єкти; розміщення відходів; 

утворення радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені); тимчасове 

зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

особливими умовами ліцензії строк. 

3. Формування звітності з екологічного податку 

 

Практичне заняття 12. 

Тема: Податкові розрахунки і звітність у сфері майнового оподаткування 

Мета: Засвоїти порядок розрахунку і сплати майнових податків 

Питання для обговорення: 

1. Платники та умови справляння майнових податків. 

2. Об’єкти справляння плати за землю та підстава для нарахування податку. 

3. Механізм розрахунку земельного податку. 

4. Порядок розрахунку транспортного податку. 

5. Механізм розрахунку та сплати податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

6. Особливості узгодження сум майнових податків та терміни сплати.  



 

Практичне заняття 13. 

Тема: Облік доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 

на загальній системі оподаткування 

Мета: Вивчити порядок розрахунку, сплати і декларування податку на 

доходи фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності на загальній 

системі оподаткування 

Питання для обговорення: 

1. Порядок і особливості розрахунку оподатковуваного доходу. 

2. Умови і порядок обчислення податку фізичними особами – суб’єктами 

підприємницької діяльності. 

3. Особливості обліку доходів і витрат фізичної особи від зайняття 

підприємницькою діяльністю. 

4. Порядок нарахування ЄСВ з доходу фізичних осіб – суб’єктів 

господарювання. 

5. Прибуткове оподаткування підприємницької діяльності: сутність, значення і 

методика визначення оподатковуваних доходів. 

6. Оподатковуваний дохід і його види. Склад витрат, документальне 

підтвердження та їх розрахунок податковими органами. 

7. Порядок ведення обліку доходів та витрат фізичної особи – підприємця.  

 

Практичне заняття 14. 

Тема: Особливості обліку і звітності фізичних осіб – підприємців при 

спрощених методах оподаткування 

Мета: Вивчити особливості розрахунку та ведення регістрів обліку по 

єдиному податку 

Питання для обговорення: 

1. Особливості застосування спрощених методів оподаткування. 

2. Порядок переходу платників податків на спрощену систему оподаткування. 

3. Структура і порядок заповнення регістрів обліку при спрощеній системі. 

4. Податкова звітність платників: порядок заповнення розрахунку і узгодження 

податкових зобов’язань по єдиному податку. 

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

Кожен студент виконує КПІЗ тільки за реальними даними свого варіанта, який 

необхідно вказати на титульній сторінці. Номер варіанта визначає викладач. 

І. Задача Визначити суму всіх податкових платежів, які має заплатити 

зареєстроване на загальній системі ПП «Добробут» (платник ПДВ) та його 

працівники: начальник відділу збуту (Крамарчук Р.П.), працівниця загального 

відділу (Ясінчук Л.М.) та співробітник режимносекретного відділу 

(Мажорський В.С.), та технічний працівник (Семенина В.В.). У 2020 році згідно 

з чинним на відповідний період податковим законодавством України та за 

наявності встановлених умов і операцій: 

1. За даними Звіту про фінансові результати, за попередній річний звітний 

(податковий) період, річний дохід становить 40567000 грн.; 

2. Ставка податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки 

встановлена міською радою становить 1,5% бази оподаткування; 

3. Ставка земельного податку 12%; базова вартість 1м2 земельної ділянки у 



2013 р. під час проведення нормативної грошової оцінки становила 200 грн.; 

коефіцієнти індексації нормативної грошової оцінки земель становлять: за 2014 

р. – 1,249, за 2015 р. – 1,200, за 2016р. – 1,06, за 2017-2019 рр – 1,0 4. 

4. Станом на 01.01.2019 наявна інформація про те, що підприємство має такі 

основні засоби з балансовою вартістю: 

4.1. Будівля заводоуправління – первісна вартість 1 300 000 грн., ліквідаційна 

вартість – 6 000 грн. Строк експлуатації 18 років. 

4.2. Вантажний автомобіль (для перевезення продукції) – первісна вартість 230 

000 грн., ліквідаційна вартість – 2 000 грн. Строк використання – 9 років. 

(придбано у січні 2018 року). 

4.3. Сума амортизаційних відрахувань у першому кварталі з усіх основних 

засобів зазначених у пункті 13 та пункті 14 таблиці 1 за правилами 

бухгалтерського обліку складає 120 000 грн. В податковому обліку сума 

амортизації становить 90 000 грн. 

5. Операції, які здійснило підприємство у 2020 році наведено в таблиці 1.1. 

 

 

 



Вихідні дані для розрахунку податків і обов’язкових платежів: 
№ 
п/п 

Показник Відповідний варіант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Передано право 
власності на товари в 
звітному періоді: 

        

- товари «А», за які буде 
одержано оплату в 
наступному звітному 
періоді (в т.ч. ПДВ) 

120000,0 140000,0 90000,0 180000,0 120000,0 240000,0 140000,0 180000,0 

- товари «Б», оплату за 
які одержано в 
попередньому звітному 
періоді (в т.ч. ПДВ) 

280000,0 480000,0 470000,0 560000, 
0 

360000,0 480000,0 360000,0 250000,0 

- готову продукцію «А», 
за яку буде одержано 
оплату в наступному 
звітному періоді (в т.ч. 
ПДВ) 

120000,0 240000,0 160000,0 300000,0 160000,0 240000,0 120000,0 160000,0 

- одержано   попередню 
оплату за майбутню 
поставку товарів «В» 

36000,0 28000,0 30000,0 12000,0 28000,0 30000,0 48000,0 28000,0 

 

 

 

2 

Відвантажено продукцію 
в Польщу (в євро). Курс 
євро на дату оформлення 
ВМД – 32 грн. за 1 євро. 
Згідно договору перехід 
права власності на товар 

покупцю відбувається в 
момент оформлення 
ВМД. 

10000,0 12000,0 11000,0 14000,0 18000,0 17000,0 15000,0 19000,0 

 

 

 

 
 

3 

10.03 ввезено матеріали 
(тирсоплита польського 
постачальника  TP- 
Poland), за які 02.03.2018 
перераховано 
передоплату (в євро), на 

митну територію 
України та 
оприбутковано на складі 

(ставка мита – 4%), Курс 

євро на дату ввезення 31 
грн.* 

7 500 6500 5500 6000 7400 5800 4200 7100 

 

 

4 

Відвантажено продукцію 
українському 
підприємству з ПДВ. 

100000,0 120000,0 140000,0 110000 115000,0 117000,0 122000,0 144000,0 

Матеріальні витрати на 
виробництво 
реалізованої продукції 
складають 

28000,0 30000,0 32000,0 28000,0 31000,0 31500,0 33000,0 35000,0 

 

 

5 

Сплачено орендну плату, 

неплатнику податку на 
додану вартість - 
фізичній особі 
громадянину,  за 
отримане в оренду 
складське приміщення 

5500,0 5400,0 4700,0 5800,0 6200,0 4400,0 5300,0 5200,0 

 
 

6 

Передано право 

власності на продукцію 
спеціального 

призначення для 
інвалідів на суму 

120000,0 110000,0 130000,0 150000,0 140000,0 90000,0 80000,0 115000,0 

 

 

 
7 

Придбано: 
- сировину для 

виробництва товарів «А» 
(в т.ч. ПДВ)* 

 

50000,0 
 

54000,0 
 

32000,0 
 

72000,0 
 

50000,0 
 

130000,0 
 

54000,0 
 

72000,0 

- матеріали для 
виробництва товарів «Б» 
(в т.ч. ПДВ)* 

18000,0 12000,0 10000,0 18000,0 10000,0 14000,0 10000,0 18000,0 

- матеріали та сировину         



 на виготовлення готової 
продукції «А» (в т.ч. 
ПДВ)* 

60000,0 72000,0 75000,0 58000,0 72000,0 44000,0 60000,0 68000,0 

 

 

 

 
8 

Нараховано фонд оплати 
праці за січень 2019 р. 

        

Крамарчук Р., на 
утриманні якого є 3-оє 
дітей віком 6, 12 та 17 
років. 

5200,0 6400,0 5000,0 4930,0 5100,0 5300,0 6000,0 5790,0 

Ясінчук Л.,   інвалід   2 
групи 

3700,0 3150,0 2930,0 3900,0 3750,0 3780,0 3800,0 3723,0 

Мажорський В. 6000,0 5020,0 3980,0 4120,0 3000,0 3980,0 4780,0 2960,0 

Семенина В. 4200,0 4300,0 2900,0 2450,0 3100,0 3750,0 4200,0 4100,0 

 

 

 

 
9 

Нараховано фонд оплати 
праці за лютий 2019 р. 

        

Крамарчук Р. на 
утриманні якого є 3-оє 
дітей віком 6, 12 та 17 
років. 

5200,0 6400,0 5000,0 4930,0 5100,0 5300,0 6000,0 5790,0 

Ясінчук Л.,   інвалід   2 
групи 

3700,0 3150,0 2930,0 3900,0 3750,0 3780,0 3800,0 3723,0 

Мажорський В. 6000,0 5020,0 3980,0 4120,0 3000,0 3980,0 4780,0 2960,0 

Семенина В. 4200,0 4300,0 2900,0 2450,0 3100,0 3750,0 4200,0 4100,0 

 

 

 

 
10 

Нараховано фонд оплати 
праці за березень 2019 р. 

        

Крамарчук       Р.,        на 

утриманні якого є 3-оє 
дітей віком 6, 12 та 18 
років. 

5200,0 6400,0 5000,0 4930,0 5100,0 5300,0 6000,0 5790,0 

Ясінчук Л.,   інвалід   2 
групи 

3700,0 3150,0 2930,0 3900,0 3750,0 3780,0 3800,0 3723,0 

Мажорський В. 6000,0 5020,0 3980,0 4120,0 3000,0 3980,0 4780,0 2960,0 

Семенина В. 4200,0 4300,0 2900,0 2450,0 3100,0 3750,0 4200,0 4100,0 

 

11 
Інші витрати пов’язані з 
усіма видами діяльності 
(в т.ч. ПДВ) 

24000,0 12000,0 26000,0 36000,0 37000,0 28000,0 24000,0 20000,0 

 

12 

Оплачено вартість 
державних послуг із 
ліцензування діяльності, 
які     надані     органами 
виконавчої влади 

2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 2000,0 

13 
Отримано дивіденди від 
нерезидента 

26000,0 27000,0 29000,0 31000,0 28000,0 32000,0 25000,0 30000,0 

 

 

 

 

 

 
14 

Відокремлений підрозділ 
ПП «Добробут»  - 
сільськогосподарське 
підприємство орендує в 
поточному році 40 га 
ріллі. Грошова оцінка її в 
даній  становить   (по 

варіантах).   Коеф. 
індексації на 2018р. = 1. 
Визначити  розмір 
єдиного   податку  для 
четвертої   групи 
платників   в   поточному 

році та строки його 
сплати до бюджету 

5 млн. 
грн. за 

1га 

6 млн. 
грн. за 

1га 

7 млн. 
грн. за 

1га 

4 млн. 
грн. за 

1га 

3 млн. 
грн. за 

1га 

2 млн. 
грн. за 

1га 

2,5 млн. 
грн. за 

1га 

1 млн. 
грн. за 

1га 

 

 

 

 

 
 

15 

Станом на 01.01.2019 р. 
підприємство володіє: 
- офісним приміщенням, 
загальною площею 
- виробничо-складським 
приміщенням, загальною 
площею 
- житловим будинком, 

загальною площею 
- земельною ділянкою, 

загальною площею 

- легковим автомобілем, 
виготовленим і 
придбаним у червні 2015 

250 м2 
510 м2 

 

670 м2 
1,2 га 

 

1 550 000 грн. 



 року середньоринковою 
вартістю 

 

 

 

 

16 

Реалізовано        декілька 
об’єктів ОЗ без ПДВ: 
- залишкова вартість цих 
об’єктів у 

бухгалтерському обліку 
- залишкова вартість цих 
об’єктів у податковому 
обліку 
- дооцінка ОЗ 

 

550 000 грн. 

 
410 000 грн. 

 

200 000 грн. 

Заповнити податкову звітність за І квартал 2020 року виходячи з поданих вище показників. 
Визначити розмір податкових зобов’язань з: податку на прибуток підприємств; податку на  

додану вартість; єдиного соціального внеску; податку на доходи фізичних осіб, мита та 

майнових податків за 2020р. 

* - у всіх випадках наявні податкові накладні. Скласти податкову накладну по операції №3. 

1. Підприємство перебуває на загальній системі оподаткування. 

2. У всіх випадках застосовується прямолінійний метод нарахування 

амортизації, вантажний автомобіль використовується для збуту усіх видів 

товарів та готової продукції. 

3. Всіма пільговиками подано заяви про використання податкової соціальної 

пільги. 

 

7. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 

Тематика К-сть 
годин 

1 Концептуальні основи податкових розрахунків, їх 
законодавча, нормативна та інструктивна база 

2 

2 Суть і значення податкового обліку, його основні завдання 3 

3 Взаємозв’язок податкового та фінансового обліку 3 

4 Порядок складання і методи подання податкової 
звітності платниками податків 

3 

5 Первинний облік податку на додану вартість 4 

6 Податкові накладні та первинні документи прирівняні до 
них: види, вимоги до складання та реєстрація в ЄРПН 

4 

7 Порядок складання та заповнення податкових накладних 4 

8 Особливості ведення реєстру отриманих та виданих 
податкових накладних 

4 

9 Методика використання даних аналітичного обліку для 
складання декларації з податку на додану вартість 

4 

10 Форми податкової декларації, порядок їх заповнення та 
особливості подання податкової декларації з ПДВ 

4 

11 Порядок визначення прибутку до оподаткування в 4 



 податковому і фінансовому обліку  

12 Економічний зміст оподатковуваного доходу та витрат 
підприємств 

4 

13 Сутність податкових різниць при визначенні об’єкта 
оподаткування податком на прибуток 

3 

14 Особливості оподаткування доходів нерезидентів 

походженням яких є територія України 

3 

15 Особливості визначення оподатковуваного прибутку в 
системі податкового обліку 

3 

16 Порядок складання та строки подання декларації по 
податку на прибуток 

2 

17 Особливості оподаткування акцизним податком 2 

18 Облік податкових розрахунків щодо акцизного податку 2 

19 Механізм складання та терміни подання декларації з 

акцизного податку, порядок відображення в розрахунку 

податкового векселя 

2 

20 Особливості застосування спрощеної системи 
оподаткування 

2 

21 Порядок переходу підприємств на спрощену систему 
обліку 

2 

22 Структура і порядок заповнення регістрів обліку при 
спрощеній системі 

2 

Разом:  68 
 

8. Організація і проведення тренінгу (4 год.) 

Тренінг (англ. «training») – це запланований процес модифікації (зміни) 

відношення, знання чи поведінкових навичок того, хто навчається, через 

набуття навчального досвіду з тим, щоб досягти ефективного виконання в 

одному виді діяльності або в певній галузі. Тренування (від англ. «to train» - 

виховувати, навчати) - комплекс вправ для тренування в чому-небудь. 

Тренування - система підготовки організму людини з метою пристосування 

його до підвищених вимог і складних умов роботи й життя. 

Порядок проведення тренінгу 

1. Вступна частина проводиться з метою ознайомлення з темою 

тренінгового заняття. 

2. Організаційна частина полягає у створенні робочого настрою у колективі 

студентів, визначенні правил проведення тренінгового заняття. 

3. Практична частина реалізовується шляхом виконання завдань у групах 

студентів у кількості 3-5 осіб з певних проблемних питань тренінгового 

заняття. 

4. Підведення підсумків. Обговорюються результати виконання завдань у 

групах. Обмін думками з питань, які виносились на тренінгові заняття. 

Тематика тренінгу 

Ділова гра у формі вирішення ситуаційного завдання за тематикою курсу, 

яка включає розв’язок задач з постачання товарів між контрагентами та 

визначенням при цьому податкових зобов’язань. 



9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів навчання 

У навчальному процесі застосовуються: лекції, в тому числі з 

використанням мультимедійного проектора та інших ТЗН; практичні заняття, в 

тому числі у комп'ютерному класі; індивідуальні заняття; виконання 

розрахункових завдань під керівництвом викладача та самостійно; робота в 

Інтернет; виконання КПІЗ та тренінгу. 

В процесі вивчення дисципліни «Податкові розрахунки і звітність» 

використовуються наступні методи оцінювання навчальної роботи студента: 

 поточне тестування та опитування; 

 залікове модульне тестування та опитування; 

 ректорська контрольна робота; 

 оцінювання виконання КПІЗ; 

 підсумковий екзамен. 

 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальної шкалою) з дисципліни «Податкові 

розрахунки і звітність» визначається як середньозважена величина, в 

залежності від питомої ваги кожної складової залікового кредиту: 

 
Заліковий модуль 1 Заліковий модуль 2 

(ректорська 

контрольна робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи 

поточне опитування) 

Заліковий модуль 

4 (письмовий 

екзамен) 

20% 20% 20% 40% 

1. Усне 
опитування під 
час заняття (4 
теми по 10 
балів = 40 
балів) 

2. Письмова 
робота = 60 
балів 

1. Усне 
опитування під 
час заняття (5 
тем по 10 балів 
= 50 балів) 

2. Письмова 
робота = 50 
балів 

1. Написання та 
захист КПІЗ = 80 
балів 

2. Виконання 
завдань під час 
тренінгу = 20 
балів 

1. Написання 
екзамену = 
100 балів 

 

Шкала оцінювання: 

 
За шкалою 

Університету 
За національною 

шкалою 
За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 
85-89 

добре 
В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 
65–74 

задовільно 
D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 

35–59 
незадовільно 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом) 

 
 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення, використання 

яких передбачає навчальна дисципліна  
 

№ Найменування  Номер теми  



1. Мультимедійний проектор 1 – 9  

2. Проєкційний екран 1 – 9 

3. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Internet Explorer, 

Opera, Google Chrome, Firefox) 
1 – 9  

4. Наявність доступу до мережі Інтернет 1 – 9 

5. Персональні комп’ютери 1 – 9 

6. 
Комунікаційне програмне забезпечення (Zoom) для 

проведення занять у режимі он-лайн (за необхідності) 
1 – 9  

7. 
Комунікаційна навчальна платформа (Moodle) для організації 

дистанційного навчання (за необхідності) 
1 – 9 

8. Програмне забезпечення: ОС Windows 1 – 9  

9. Інструменти Microsoft Office (Word; PowerPoint і т.і. 1 – 9 
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