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ВСТУП 

 

Реформування  економіки  України  зумовило значні  зміни  фінансового 

механізму  її  регулювання,  зокрема  податкової  системи.  Ця  система  стала 

однією  з найважливіших у фінансових  відносинах між державою  і  суб'єктами 

господарювання.  Оподаткування   суб’єктів   підприємницької   діяльності   є   

одним із найважливіших і найефективніших важелів державного регулювання 

ринкової економіки. 

Водночас особливості податкового законодавства України зумовили 

необхідність ведення обліку в системі оподаткування, тобто податкового 

обліку, який потрібний для поглиблення інформативності фінансового обліку, 

оскільки за даними лише фінансового чи управлінського обліку неможливо 

досягти достовірного забезпечення податкової звітності. 

Тому оволодіння знаннями обліку в системі оподаткування є важливою 

частиною навчання спеціалістів з обліку і аудиту. 

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» надає змогу 

студентам зрозуміти теорію та практику оподаткування, сприятиме глибокому 

осмисленню майбутніми фахівцями основ податкової системи, усвідомлення 

того, що податки – це одна із основ суспільства, а не додатковий фінансовий 

тягар для підприємств, установ, організацій. 

Метою вивчення навчальної дисципліни є: 

– оволодіння студентами теоретичними знаннями податкового обліку на 

підприємствах; 

– вивчення та засвоєння нормативно-правової бази з організації та ведення 

податкового обліку; 

– формування необхідних практичних навичок розв’язання основних 

господарських операцій на підприємствах для оподаткування; 

– засвоєння організації й ведення обліку та складання податкової звітності 

підприємств. 
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 Завданнями вивчення навчальної дисципліни є: 

– вивчення та засвоєння нормативно-правової бази з організації та 

ведення обліку в системі оподаткування; 

– ознайомлення з наявними методами контролю за правильністю 

обчислення податків; 

– засвоєння порядку нарахування і сплати податків і зборів до бюджету;  

– засвоєння організації й ведення обліку податків і складання податкової 

звітності підприємств. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

– порядок обчислення податків, їх облік у платників і в податковій 

інспекції; 

– основні законодавчі та нормативні документи, які регламентують 

податкову звітність підприємств; 

– принципи побудови, порядок і строки складання, зміст, структуру та 

порядок складання всіх форм податкової звітності, які подає підприємство 

певним користувачам; 

– розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце і роль в 

оцінюванні діяльності підприємства; 

уміти: 

– здійснювати оцінювання господарських засобів і джерел їх утворення; 

– визначати базу оподаткування та розраховувати податки; 

– вести облік податків; 

– контролювати сплату податків до бюджету і позабюджетні фонди; 

– готувати (нагромаджувати) необхідну для податкової звітності 

інформацію; 

– обґрунтовано і правильно складати податкову звітність; 

– забезпечувати достовірність даних звітності та використовувати їх для 

прийняття відповідних управлінських рішень; 

– читати звітність та аналізувати проведені операції відповідно до 
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чинного законодавства, використовуючи звітність, проводити аналіз діяльності 

господарюючих суб’єктів. 

Студент повинен мати навички роботи з первинною документацією для 

обчислення податків та складання податкової звітності, що надається до 

податкових інспекцій. 

Методичні вказівки щодо написання контрольної роботи з навчальної 

дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» містять: перелік варіантів 

контрольних робіт, контрольні питання з вивчення навчальної дисципліни, 

питання до складання заліку. 

Кожний варіант контрольної роботи містить теоретичну і практичну 

частину. Для успішного виконання теоретичної частини першочергове 

значення мають вузлові питання, логічно послідовне висвітлення яких дозволяє 

більш повно розкрити тему. 

Контрольна робота є засобом самостійного набуття і поглиблення знань 

студента, а також формою самоконтролю та контролю навчання студента з боку 

кафедри. Виконана належним чином контрольна робота показує, наскільки 

глибоко студент засвоїв курс, як він уміє самостійно вивчати  окремі питання у 

межах вибраної теми. 

Вивчення навчального курсу «Облік і звітність в оподаткуванні» 

завершується іспитом. До здачі іспиту з навчальної дисципліни «Облік і 

звітність в оподаткуванні» студент допускається лише за умови виконання 

програми контрольної роботи.  
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1 ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1 

Тема 1 Основні засади  побудови обліку в системі оподаткування 

суб’єктів підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база 

його ведення 

Суть обліку в системі оподаткування, його зміст і завдання.  Законодавчо-

нормативна база обліку в системі оподаткування. Податковий кодекс України. 

Предмет та об’єкт податкового обліку.  Взаємозв’язок і відмінність між 

фінансовим та податковим обліком.   

Література: [1, с. 15–19; 7, с. 5–10; 11, с. 12–34]. 

 

Тема 2 Облік і звітність за загальнообов’язковим державним 

пенсійним страхуванням 

Поняття системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та його види. Система пенсійного забезпечення в Україні. 

Платники єдиного соціального внеску (ЄСВ). База нарахування ЄСВ. Платники 

та об’єкти збору на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

Обчислення ЄСВ. Звітність з ЄСВ. Порядок сплати ЄСВ. 

Література: [1, с. 202–229; с. 160–167; 7, с. 124–133; 11, с. 583–616]. 

 

Тема 3 Облік і звітність за податком з доходів фізичних осіб 

Законодавча база щодо податку з доходів фізичних осіб. Визначення 

доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум 

утриманого з них податку. Визначення податкового кредиту щодо податку на 

доходи фізичних осіб. Податкові соціальні пільги. Звітність за податком на 

доходи фізичних осіб.  Особливості оподаткування операцій, пов’язаних з 

іпотечним житловим кредитуванням. Особливості оподаткування операцій, 

пов’язаних з продажем об’єктів нерухомого майна. Особливості оподаткування 

операцій, пов’язаних з продажем або обміном рухомого майна. Особливості 
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оподаткування  доходів, отриманих платником податку внаслідок прийняття 

ним у спадок грошових засобів, майна, майнових або немайнових прав. 

Література: [1, с. 202–240, с. 414; с. 160–167; 7, с. 71–79; 11, с. 200–289]. 

 

Тема 4  Облік і звітність за рентними платежами 

Законодавча база рентних платежів. Порядок відображення в обліку та 

звітності рентної плати за користування надрами для видобування корисних 

копалин. Порядок відображення в обліку та звітності рентної плати за 

користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних 

копалин. Порядок відображення в обліку та звітності рентної плати за 

користування радіочастотним ресурсом України. Порядок відображення в 

обліку та звітності рентної плати за спеціальне використання води. Порядок 

відображення в обліку та звітності рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів. Порядок відображення в обліку та звітності рентної плати за 

транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами аміаку 

територією України. Подання декларації і строки сплати рентної плати. 

Література: [1, с. 329–344; 7, с. 89–94; 11, с. 473–496]. 

 

Тема 5 Облік і звітність за іншими загальнодержавними податками, 

зборами (обов’язковими) платежами 

Законодавча база щодо сплати екологічного податку. Визначення ставок і 

сум екологічного податку.  Законодавча база щодо акцизного податку. Ставки 

та порядок сплати. Акцизна накладна. 

Література: [1, с. 383–397; 11, с. 497–505]. 

 

Тема 6 Облік і звітність за податком на майно та місцевими зборами 

Законодавча база та звітність щодо податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки. Законодавча база та звітність щодо транспортного 
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податку. Законодавча база та звітність щодо плати за землю. Законодавча база 

та звітність щодо туристичного збору. Законодавча база та звітність щодо збору 

за місця для паркування транспортних засобів. 

Література: [1, с. 345–354, с. 440–44; 7, с. 106–115; 11, с. 516–539]. 

 

Змістовий модуль 2 

Тема 7 Облік і звітність за податком на додану вартість 

Законодавча база щодо податку на додану вартість. Визначення суми 

податкового зобов’язання та податкового кредиту. Електронне адміністрування 

податку на додану вартість. Податкова накладна, звітність за податком на 

додану вартість. 

Література: [1, с. 241–284, с. 415–423; 7, с. 64–70; 11, с. 301–347]. 

 

Тема 8 Облік і звітність за податком на прибуток підприємства 

Законодавча база щодо податку на прибуток підприємств. Ставки податку 

та порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Різниця, яка виникає  

під час нарахування амортизації необоротних активів. Різниця, що виникає під 

час формування резервів (забезпечень). Різниця, яка виникає під час здійснення 

фінансових операцій. 

Література: [1, с. 144–186, с. 425–433; 7, с. 48–63; 11, с. 35–185]. 

 

Тема 9 Облік і звітність суб’єктів підприємницької діяльності за 

спрощеною системою оподаткування  

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Визначення 

доходів платника єдиного податку. Ведення обліку і складення звітності 

платниками єдиного податку.  Порядок та умови переходу на спрощену систему 

оподаткування, обліку і звітності. 

Література: [1, с. 363–381, с. 440; 7, с. 84–88, с. 106––110; 11, с. 545–574]. 
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Тема 10 Виправлення помилок в обліку податків, зборів 

(обов’язкових платежів) і податкової звітності  

Порядок  самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше 

поданій платником податку податковій декларації. Порядок виправлення 

помилок з податку на прибуток у зв’язку з виправленням самостійно виявлених 

помилок.  Порядок виправлення помилок з податку на додану вартість у зв’язку 

з виправленням самостійно виявлених помилок. Порядок виправлення помилок 

платником податку, який має відокремлені підрозділи та здійснює 

консолідовану сплату податку на прибуток. 

Література: [1, с. 81, с. 132, с. 138–140; 7, с. 48–106; 11, с. 183–184,                 

с. 347–348]. 

 

Тема 11 Порядок розкриття в обліковій політиці підприємства 

методики та організації обліку в системі оподаткування підприємницької 

діяльності 

Облікова політика підприємства як інструмент оптимізації 

оподаткування, її сутність. Розробка облікової політики для цілей 

оподаткування.  

Література: [6, с. 151–167; 9, с. 335–342; 10, с. 170–174]. 

 

2 РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ 

КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Вибирати тему контрольної роботи потрібно за останньою цифрою 

номера залікової книжки. Наприклад, остання цифра номера вашої залікової 

книжки «1». Отже, ви можете вибрати тему за № 1. Якщо остання цифра вашої 

залікової книжки «5», то вибирають тему контрольної роботи за № 5. 

Студент повинен навчитися самостійно працювати з науковою 

економічною літературою, підручниками та посібниками, довідковими, 

статистичними та іншими науково-допоміжними матеріалами з вибраної теми. 



11 

 

Використовуючи різноманітну літературу, студент повинен уміти коротко 

викласти зміст вибраної проблеми. При цьому важливо не тільки 

проаналізувати питання, але й визначити своє бачення проблеми, своє 

ставлення до її розв’язання. 

Робота має бути акуратно виконана на аркушах паперу форматом А 4. 

Приблизний обсяг – 15-20 сторінок. Зразок оформлення титульної сторінки 

подано у додатку А. 

Підготовлена робота висилається або здається не пізніше ніж за місяць до 

початку екзаменаційної сесії. Якщо студент надсилає контрольну роботу, він 

повинен під час написання адреси ВНЗ обов’язково вказати і прізвище, ім’я та 

по батькові викладача з навчальної дисципліни. 

Захист контрольної роботи проводять за графіком, затвердженим 

деканатом. Без захисту контрольної роботи слухач не допускається до 

складання іспиту. 

Контрольну роботу бажано написати українською мовою. Але студенти, 

які вільно не володіють українською, можуть виконати її російською мовою. 

Згідно з навчальним планом контрольна робота складається з теоретичної та 

практичної частини (розв’язання задач). Контрольна робота передбачає 

складання плану до вибраної тематики контрольних робіт і викладення 

відповідей на питання та розв’язання задач згідно з останньою цифрою 

залікової книжки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

3 ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

     3.1 Теоретична частина контрольної роботи 

Варіант 1 

1. Суть обліку в системі оподаткування, податкового обліку, його зміст і 

завдання, особливості системи оподаткування підприємств України. 

2. Законодавча база та звітність щодо податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

3. Порядок відображення в обліку та звітності збору за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

Варіант 2 

1. Предмет та об’єкт обліку в системі оподаткування. Нормативне 

регулювання обліку в системі оподаткування. 

2. Взаємозв’язок і відмінності між фінансовим і податковим обліком. 

3. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних із продажем об’єктів 

нерухомого майна. 

Варіант 3 

1. Загальні вимоги до податкової звітності. Види податків і зборів в 

Україні. 

2. Порядок відображення в обліку та звітності збору за спеціальне 

використання води. 

3. Сутність облікової політики, чинники, які впливають на її формування. 

Варіант 4 

1. Місцеві податки та збори в Україні. Загальнодержавні податки і збори в 

Україні. 

2. Законодавча база та звітність щодо туристичного збору. 

3. Формування наказу про облікову політику підприємства. Розробка 

облікової політики для цілей оподаткування. 

Варіант 5 

1. Поняття системи загальнообов’язкового державного соціального 
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страхування та його види. Система пенсійного забезпечення в Україні. 

2. Законодавча база щодо сплати екологічного податку. Визначення ставок 

і порядку адміністрування екологічного податку. 

3. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок з податку на 

прибуток. 

Варіант 6 

1. Платники єдиного соціального внеску. База нарахування ЄСВ. 

Обчислення ЄСВ. 

2. Порядок визначення доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку. 

3. Порядок відображення в обліку та звітності плати за землю. Порядок 

обчислення і справляння земельного податку. 

Варіант 7 

1. Звітність платників Пенсійного фонду. Податкові соціальні пільги.  

2. Порядок відображення в обліку та звітності збору за користування 

радіочастотним ресурсом України. 

3. Перелік податків і зборів, які не платять платники єдиного податку. 

Функції податкового агента для платника єдиного податку. 

Варіант 8 

1. Законодавча база  та звітність щодо податку з доходів фізичних осіб. 

2. Порядок відображення в обліку та звітності плати за користування 

надрами. 

3. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок у Реєстрі виданих 

та отриманих податкових накладних і Єдиному реєстрі податкових накладних. 

Варіант 9 

1. Законодавча база та звітність щодо збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

2. Амортизація згідно з нормами Податкового кодексу України. 

3. Законодавча база щодо акцизного податку. 
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Варіант 10 

1. Платники та об’єкти оподаткування рентної плати за транспортування 

нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами. 

2. Визначення податкового кредиту щодо податку на доходи фізичних 

осіб. 

3. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних з іпотечним житловим 

кредитуванням. 

Варіант 11 

1. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних з продажем або 

обміном рухомого майна. 

2. Особливості оподаткування доходів, отриманих платником податку 

внаслідок прийняття ним у спадок грошових засобів, майна, майнових або 

немайнових прав. 

3. Звітність з ЄСВ, порядок сплати ЄСВ.  

Варіант 12 

1. Законодавча база ресурсних платежів. Загальна характеристика та склад 

ресурсних платежів. Порядок відображення в обліку та звітності плати за 

користування надрами. 

2. Законодавча база і розрахунок збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу.  

3. Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше 

поданій платником податку податковій декларації. Порядок виправлення 

самостійно виявлених помилок з податку на додану вартість. 

Варіант 13 

1. Законодавча база щодо єдиного податку. 

2. Випадки, у яких заборонено перебувати на спрощеній системі 

оподаткування. Перелік податків і зборів, які не платять платники єдиного 

податку, функції податкового агента для платника єдиного податку. 

3. Звітність за податком на прибуток підприємств. 
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Варіант 14 

1. Основні параметри спрощеної системи оподаткування. Групи та ставки 

єдиного податку. Визначення доходів платника єдиного податку. Порядок 

нарахування та строки сплати єдиного податку. 

2. Законодавча база щодо податку на прибуток підприємств і ставки 

податку.  

3. Платники єдиного соціального внеску. База нарахування ЄСВ.  

Варіант 15  

1. Законодавча база щодо податку на додану вартість. Визначення суми 

податкового кредиту і суми податкового зобов’язання. 

2. Електронне адміністрування ПДВ. 

3. Порядок та умови переходу на спрощену систему оподаткування, обліку 

і звітності. 

 

3.2 Практична частина контрольної роботи 

Варіант 1 

ПАТ  «Промтехсервіс» нарахувало і виплатило працівникам заробітну 

плату за лютий 201Х р. Зробити податковий розрахунок сум доходу,  

нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з 

них податку. Заповнити форму № 1ДФ. 

Довідкові дані 

Податковий 

номер 

ПІБ Основна заробітна 

плата, грн 

Премія, грн 

3234567890 Андрійчук В. С. 2200 300 

3470096781 Грищук П. О. 2500 400 

2047907856 Мороз О. М. 2400 300 

3245611907 Яковенко А. П. 2600 300 

 

1. Грищук П. О. – мати трьох дітей віком до 18 років. Усі документи на 

отримання податкової соціальної пільги подані. 
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2. Мороз О. М. – було надано матеріальну допомогу у зв’язку із 

сімейними обставинами у розмірі 700 грн. 

3. Яковенко А. П. – хворів з 15 по 18 лютого, сума допомоги з тимчасової 

непрацездатності – 670 грн. 

Варіант 2 

У березні 201Х р. робітнику-інваліду, який працює на підприємстві, 

нараховані такі доходи: 

– заробітна плата за березень – 12000,00 грн; 

– винагорода за послуги надані за цивільно-правовим договором – 

3000,00 грн; 

– сума оплати перших днів тимчасової непрацездатності (з 15.03 по          

23.03) – 5000,00 грн.  

Визначити ПДФО, ЄСВ та суму, отриману на руки. 

Варіант 3 

Робітнику-інваліду звичайного підприємства, де працюють робітники 

інваліди, у березні 201Х р. була нарахована заробітна плата у розмірі 5000 грн і 

лікарняні у розмірі 500 грн. Визначити ПДФО, ЄСВ та суму отриману на руки. 

Варіант 4 

Працівникам – чоловіку і дружині, які працюють у одного роботодавця та 

виховують трьох дітей віком до 18 років, нараховано за повний відпрацьований 

місяць 5200 грн і 3200 грн відповідно. Є заява про ПСП. Визначити ПДФО, 

ЄСВ та суму, отриману на руки. 

Варіант 5 

Платник єдиного податку, що перебуває на 3-й групі і є платником ПДВ, 

відвантажив товар на суму 60 000 грн (з ПДВ); отримав передоплату на суму 

90 000 грн (з ПДВ); отримав безповоротну фінансову допомогу на суму         

20000 грн; реалізував автомобіль балансовою вартістю 40 000 грн за 60 000 грн 

(з ПДВ). Заповнити  Розрахунок єдиного податку. 
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Варіант 6 

Платник єдиного податку, що перебуває на 3-й групі і є платником ПДВ, 

відвантажив товар на суму 60000 грн (з ПДВ); отримав передоплату на суму 

90000 грн (з ПДВ); отримав безповоротну фінансову допомогу на суму            

20000 грн; отримав інші доходи на суму 24000 грн. Заповнити  Розрахунок 

єдиного податку. 

Варіант 7 

Підприємство за ІІІ квартал 201Х р. здійснило такі операції: 

–  оприбуткувало сировину на суму 120 000 грн (з ПДВ); 

–  відвантажило виготовлений з неї товар на суму 180 000 грн (з ПДВ); 

–  отримало  передоплату на суму 90 000 грн (з ПДВ); 

–  отримало безповоротну фінансову допомогу на суму 20000 грн. 

Відобразити операції у Декларації з податку на прибуток. 

Варіант 8 

Платник єдиного податку – юридична особа провадить діяльність у сфері 

бухгалтерського обліку. Підприємство не є платником ПДВ і сплачує єдиний 

податок за ставкою 5 %.  

У І кварталі підприємство отримало такий дохід: 

1) кошти, що надійшли на розрахунковий рахунок від наданих послуг з 

ведення бухгалтерського обліку, – 500 000 грн; 

2) дохід, отриманий від продажу автомобіля, – 80 000 грн (залишкова 

вартість автомобіля на день продажу становить 15 000 грн). 

У зв’язку з розірванням договору з клієнтом підприємство повернуло 

суму, яку було перераховано авансом на розрахунковий рахунок за ведення 

бухгалтерського обліку, у розмірі 50 000 грн. 

Розрахувати єдиний податок та заповнити  Розрахунок єдиного податку. 

Варіант 9 

ПАТ «Гармонія» (розташоване у м. Одеса) використовує воду з 

поверхневих і підземних джерел р. Дністер. Йому встановлений річний ліміт 

забору води: 
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– поверхневої – у розмірі 7500 м. куб; 

– підземної – 2000 м. куб; 

– підземної, яка входить до складу напоїв, – 3500 м. куб. 

У І кварталі поточного року було використано води: 

– з поверхневих джерел – 1800 м. куб; 

– з підземних джерел – 2100 м. куб; 

– для використання квасу з підземних джерел – 500 м. куб. 

Розрахувати збір за спеціальне використання води. 

Варіант 10 

Загальна площа земельної ділянки згідно з державним актом на право 

постійного користування – 10,0 га. Згідно з довідкою відділу земельних 

ресурсів 9,4 га, зайняті багаторічними насадженнями, з них 100 членів 

садівничого товариства користуються пільгами за приватизовані дачні ділянки 

по 0,06 га (загальна площа землі, на яку надається пільга 6,0 га); 0,6 га – землі 

загального користування.  

Розрахувати суму земельного податку, яку необхідно сплатити за землі 

під багаторічними насадженнями та за землі загального користування, якщо 

грошова оцінка 1 га становить відповідно 22768 грн  і 12358 грн. 

Варіант 11 

Розрахувати суму податку, який справляється за тимчасове зберігання 

низькоактивних радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений 

строк, якщо: 

–  фактичний об’єм радіоактивних відходів, які зберігаються у виробника 

таких відходів понад установлений особливими умовами ліцензії строк, 

становить 0,2 м
3
; 

–  ставка податку, який справляється за тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими 

умовами ліцензії строк, становить 5 600 грн/м
3
; 

–  радіоактивні відходи зберігаються понад установлений особливими 

умовами ліцензії строк 4 календарні квартали. 
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Варіант 12 

Громадянин – резидент України в березні поточного року продав гараж за 

23 000 грн, у вересні – квартиру за договірною вартістю 420 000 грн, а в 

листопаді – житловий будинок за договірною вартістю 570 000 грн. Уся 

нерухомість знаходилась у власності громадянина понад 3 роки.  

Розрахувати податок з доходів. 

Варіант 13 

Максимальна роздрібна ціна на сигарети з фільтром «Camеl» становить 

36,00 грн, без податку на додану вартість – 30,00 грн. Фактичні обсяги 

реалізації сигарет з фільтром – 5000 пачок або 100 000 штук сигарет. 

Розрахувати акцизний податок. 

Варіант 14 

Громадянин Іванов І. І. та громадянин Петров П. П. мають у власності 

квартири площею відповідно 85 м
2
 і 256 м

2
. Розрахувати суму податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, яку сплатить кожний 

громадянин.  

Варіант 15 

У березні вітчизняним підприємством-виробником тютюнових виробів 

було виготовлено 60 000 000 штук сигарет з фільтром одного найменування. 

Максимальна роздрібна ціна без урахування податку на додану вартість та 

акцизного податку встановлена виробником на рівні 26 грн за 1 пачку                    

(20 штук). 

Розрахувати величину акцизного збору, якщо специфічна ставка складає 

96,21 грн за 1000 штук, адвалорна – 25 % бази оподаткування.  
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4 ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ  

 

1. Суть обліку в системі оподаткування, податкового обліку, його зміст і 

завдання, особливості системи оподаткування підприємств України. 

2. Предмет та об’єкт обліку в системі оподаткування. Нормативне 

регулювання обліку в системі оподаткування. 

3. Взаємозв’язок і відмінності між фінансовим і податковим обліком. 

4. Загальні вимоги до податкової звітності. Види податків і зборів в 

Україні. 

5. Місцеві податки та збори в Україні. 

6. Загальнодержавні податки і збори в Україні. 

7. Поняття системи загальнообов’язкового державного соціального 

страхування та його види. 

8. Система пенсійного забезпечення в Україні. 

9. Платники єдиного соціального внеску. База нарахування ЄСВ. 

10. Відрахування та утримання із заробітної плати внесків на 

загальнообов’язкове державне пенсійне страхування. 

11. Звітність платників Пенсійного фонду. 

12. Податкові соціальні пільги.  

13. Законодавча база щодо податку з доходів фізичних осіб і звітність за 

податком на доходи фізичних осіб. 

14. Законодавча база та звітність щодо збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

15. Законодавча база та звітність щодо податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

16. Законодавча база щодо акцизного податку. 

17. Законодавча база щодо сплати екологічного податку. Визначення 

ставок і порядку адміністрування екологічного податку. 

18. Визначення доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників 

податку, і сум утриманого з них податку. 
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19. Визначення податкового кредиту щодо податку на доходи фізичних 

осіб. 

20. Порядок відображення в обліку та звітності плати за користування 

надрами. 

21. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних з іпотечним 

житловим кредитуванням. 

22. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних із продажем об’єктів 

нерухомого майна. 

23. Порядок відображення в обліку та звітності збору за спеціальне 

використання води. 

24. Особливості оподаткування операцій, пов’язаних з продажем або 

обміном рухомого майна. 

25. Особливості оподаткування доходів, отриманих платником податку 

внаслідок прийняття ним у спадок грошових засобів, майна, майнових або 

немайнових прав. 

26. Порядок відображення в обліку та звітності плати за землю. Порядок 

обчислення і справляння земельного податку. 

27. Законодавча база та звітність щодо збору за деякі види 

підприємницької діяльності. 

28. Законодавча база ресурсних платежів. Загальна характеристика та 

склад ресурсних платежів. 

29. Законодавча база та звітність щодо туристичного збору. 

30. Порядок відображення в обліку та звітності плати за користування 

надрами. 

31. Порядок відображення в обліку та звітності збору за користування 

радіочастотним ресурсом України. 

32. Порядок відображення в обліку та звітності збору за спеціальне 

використання лісових ресурсів. 

33. Законодавча база та звітність щодо туристичного збору. 

34. Сутність облікової політики, чинники, які впливають на її 

формування. 

35. Формування наказу про облікову політику підприємства. 
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36. Розробка облікової політики для цілей оподаткування. 

37. Порядок самостійного виправлення помилок, що містяться у раніше 

поданій платником податку податковій декларації.  

38. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок з податку на 

прибуток. 

39. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок з податку на 

додану вартість. 

40. Порядок виправлення самостійно виявлених помилок у Реєстрі 

виданих і отриманих податкових накладних та Єдиному реєстрі податкових 

накладних. 

41. Способи виправлення помилок, порядок виправлення помилок 

платником податку, який має відокремлені підрозділи та здійснює 

консолідовану сплату податку на прибуток. 

42. Законодавча база щодо єдиного та фіксованого податку. 

43. Випадки, у яких заборонено перебувати на спрощеній системі 

оподаткування. 

44. Перелік податків і зборів, які не  платять платники єдиного податку. 

Функції податкового агента для платника єдиного податку. 

45. Основні параметри спрощеної системи оподаткування. 

46. Групи та ставки єдиного податку. 

47. Визначення доходів платника єдиного податку. 

48. Законодавча база щодо податку на прибуток підприємств і ставки 

податку. 

49. Амортизація згідно з нормами Податкового кодексу України. 

50. Звітність за податком на прибуток підприємств. 

51. Законодавча база щодо податку на додану вартість. 

52. Визначення суми податкового кредиту і суми податкового 

зобов’язання. 

53. Електронне адміністрування податку на додану вартість.  

54. Порядок та умови переходу на спрощену систему оподаткування, 

обліку і звітності. 
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5  КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

 

з навчальної дисципліни «Облік і звітність в системі оподаткування» 

(лекцій – 24 год, практичних – 24 год, форма контролю – іспит) 

 

№ 

пор

. 

Види робіт Максимальна кількість 

балів за семестр за 

умови 100 % виконання 

окремого виду роботи 

1 Лекції усіх змістових модулів 10 

1.1 Відвідування лекційних занять 7 

1.2 Наявність конспекту лекцій 3 

2 Поточний і підсумковий контроль усіх 

змістових модулів 

50 

2.1 Написання тестових робіт з поточного 

контролю 

30 

 

2.2 

2.3 

Виконання контрольних модульних робіт 

а) І контрольна модульна робота; 

б) ІІ контрольна модульна робота 

 

4 

4 

2.4 Участь студента у науковій конференції з 

опублікування тез доповіді 

 

4 

2.5 Публікація наукової статті 6 

2.6 Написання реферату   2 

3 Робота студентів на практичних, 

семінарських заняттях 

 

20 

3.1 Відвідування практичних занять 10 

3.2 Наявність конспекту практичних занять 5 

3.3 Активність студента на практичних заняттях 5 

4 Іспит 20 

 
Підсумки складання іспиту (заліку)  

 

 
 

СУМА БАЛІВ  ОЦІНКА  

ЕСТS 

ОЦІНКА ЗА НАЦІОНАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Іспит Залік 

90–100 A Відмінно  

 

Зараховано 82–89 B 
Добре 

74–81 C 

64–73 D 
Задовільно 

60–63 E 

35–59 FX 
Незадовільно Не зараховано 

1–34 F 
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Додаток А 

 

Зразок оформлення титульної сторінки контрольної роботи 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

 

Шифр залікової книжки студента 

 

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА 

з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» 

на тему «___________________» 

 

 

 

 

 

 

 

студента (ки) _____________групи 

факультету___________________ 

ПІБ 

Домашня адреса студента 

 

 

 

 

Кременчук 20__р. 



 

 

Методичні вказівки щодо виконання контрольних робіт з навчальної 

дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів заочної форми 

навчання зі спеціальності 071 – «Облік і оподаткування» освітнього ступеня 

«Бакалавр»  

 

 

 

 

 

Укладач    доц.  О. В. Онищенко  

 

 

Відповідальний за випуск зав. кафедри обліку і фінансів В. І. Глухова 

 

 

 

 

 

Підп. до др.________  Формат 60 х 84 1/16. Папір тип. Друк ризографія. 

Ум. друк. арк. ________  Наклад _____прим. Зам. № _______ Безкоштовно. 
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