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ВСТУП 

 

Методичні рекомендації та навчальні завдання з дисципліни «Податкова 

система» розроблені відповідно до змін, які відбулися останнім часом у системі 

оподаткування нашої держави. 

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним 

спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння 

знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти 

діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути 

досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні. 

Метою навчальної дисципліни є засвоєння знань про систему оподаткування 

фізичних і юридичних осіб, можливості використання податкових пільг, періоди 

сплати податкових платежів та подання податкової звітності. 

Основне завдання - засвоєння теоретичних та організаційних засад податкової 

системи та податкової політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і 

непрямих податків юридичними чи фізичними особами, альтернативних систем 

оподаткування. 

Предметом навчальної дисципліни є організація справляння податків і 

обов'язкових платежів в Україні. 

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний 

узагальнюючий характер і об'єднує через призму управлінської діяльності в одне 

ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення наступних дисциплін: фінанси, 

бюджетної системи, бухгалтерського та фінансового обліку, економічного аналізу. 

У результаті вивчення дисципліни "Податкова система" студенти повинні 

знати: 
- історичні передумови виникнення податків та концепції оподаткування; 

- сутність податків та зборів, податкової системи та податкової політики; 

- терміни, що вживаються при оподаткуванні; 

- види податків та зборів, які діють в Україні; 

- законодавче забезпечення оподаткування;механізм нарахування та сплати 

податків і зборів.  

Студенти повинні вміти: 

- використовувати нормативні документи; 

- визначати суми податків, зборів і платежів; 

- складати податкову звітність; 

- вести податковий облік. 

У запропонованому посібнику висвітлено методичні рекомендації для 

самостійного вивчення дисципліни «Податкова система» студентами ІІІ курсу 

спеціальності «Бухгалтерський облік». 

Дана дисципліна сприяє отриманню студентами знань, які необхідні сучасним 

спеціалістам для здійснення управління у сфері оподаткування. Оволодіння 

знаннями курсу дасть змогу студентам краще зрозуміти функціональні аспекти 

діяльності податкових органів та мотиви поведінки платників податків, набути 

досвіду і усвідомити основні категорії в оподаткуванні. 
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У посібнику висвітлено теми і питання курсу «Податкова система», які згідно 

із робочою програмою винесено на самостійне вивчення. Для опрацювання 

матеріалу подано список літератури із зазначенням сторінок, короткі теоретичні 

відомості, ключові терміни і висновки та перелік питань для самоконтролю знань. 

 

Тематичне планування самостійної роботи 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Тема 1. Сутність та види податків. 

1. Сутність податків. 

2. Історія виникнення податків. 

3. Функції податків. 

4. Класифікація податків.  

5. Податкове законодавство України, його основні 

засади. 

6. Поняття податку та збору. Загальні засади встановлення 

податків та зборів. 

8 

2 Тема 2. Податок на додану вартість. 

1. Сутність та фіскальна роль ПДВ. 

2. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації. 

3. Об’єкт та база оподаткування. 

4. Ставки податку. 

5. Звітність платників ПДВ і контроль податкових 

органів. 

6. Документальне оформлення операцій з ПДВ. 

7. Порядок обчислення і сплати ПДВ: податкове 

зобов’язання та податковий кредит; дата виникнення 

податкового зобов’язання. 

8 

3 Тема 3. Акцизний податок. 
1. Суть і призначення акцизного податку.  
2. Платники, база та об’єкт оподаткування. 
3. Підакцизні товари та ставки податку. 
4. Пільги з акцизного податку.  

8 

4 Тема 4. Податок на прибуток підприємств. 

1. Сутність податку на прибуток підприємств. 

2. Платники податку та об’єкт оподаткування. 

3. Порядок визначення (визнання) доходів та їх склад. 

4. Склад витрат та порядок їх визначення (визнання). 

8 

5 Тема 5. Податок з доходів фізичних осіб. 

1. Суть податку на доходи фізичних осіб та 

визначення основних термінів. 

2. Елементи податку: платники податку, база та об'єкт 

оподаткування. 

3. Загальний оподатковуваний дохід фізичних осіб. 

4. Доходи, що не є об'єктом оподаткування. 

8 



 6 

6 Тема 6. Спрощена система оподаткування. 

1. Спрощена система оподаткування доходів фізичних 

осіб – СПД. 

2. Спрощена система оподаткування юридичних осіб. 

8 

7 Тема 7. Плата за ресурси та послуги. 

1. Сутність плати за ресурси та послуги, їх види. 

2. Види земельних ресурсів та порядок їх використання. 

3. Платники, об’єкт оподаткування та ставки 

земельного податку. 

4. Податкові пільги та порядок нарахування плати за 

землю. 

5. Орендна плата за земельні ділянки державної та 

комунальної власності. 

8 

8 Тема 8. Інші податки. 

1. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів, 

порядок обчислення і сплати. 

2. Екологічний податок, порядок обчислення і сплати. 

3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування». 

4. Роль, види і призначення державних цільових фондів. 

5. Пенсійний фонд, порядок створення і використання. 

6. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати 

працездатності та витрат, зумовлених народженням і 

похованням, порядок створення і використання. 

8 

 Разом  64 
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Тема 1. Сутність та види податків. 

 

План. 

 

1. Сутність податків. 

2. Історія виникнення податків. 

3. Функції податків. 

4. Класифікація податків.  

5. Податкове законодавство України, його основні засади. 

6. Поняття податку та збору. Загальні засади встановлення податків та зборів.  

 

Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Про державну податкову службу в Україні: Закон України №509-ХІІ від 

04.12.1990 в редакції Закону № 3813-ХІІ від 24.12.1993 із змінами, внесеними 

Законом України № 906-IV від 05.06.2003 

3. Про систему оподаткування: Закон України №1251-ХІІ від 25.06.91 із змінами і 

доповненнями відповідно до Закону № 906-ІV від 05.06.2003  

4. Про Державний бюджет України на 2012 рік: Закон України №4282-VI від 

22.12.2011 

5. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 5-22. 

6. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 5-34. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Види податків та зборів. Загальнодержавні та місцеві податки та збори.  

2. Спеціальні податкові режими.  

3. Платники податків, їх обов’язки, права та відповідальність.  

4. Строки та порядок сплати податків та зборів. 

5. Організаційна структура та функції державних податкових органів.  

6. Права, обов’язки та відповідальність посадових осіб контролюючих органів. 

 

Тема 2. Податок на додану вартість. 

 

План. 

 

1. Сутність та фіскальна роль ПДВ. 

2. Платники ПДВ та порядок їх реєстрації. 

3. Об’єкт та база оподаткування. 

4. Ставки податку. 

5. Звітність платників ПДВ і контроль податкових органів. 

6. Документальне оформлення операцій з ПДВ. 

7. Порядок обчислення і сплати ПДВ: податкове зобов’язання та податковий кредит; 

дата виникнення податкового зобов’язання. 
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Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Про податок на додану вартість: Закон України №168/97-ВР від 03.04.1997 із 

змінами, внесеними Законом України №1028-IV від 09.07.2003 

3. Про впорядкування відшкодування податку на додану вартість та розрахунків з 

бюджетом: Постанова Кабінету Міністрів України № 1270 від 26.09.2001 із 

змінами, внесеними Постановою КМУ № 1223 від 06.08.2003. 

4. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 42-70. 

5. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 101-145. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Бюджетне відшкодування податку. 

2. Спеціальні податкові режими з ПДВ. 

3. Пільги з ПДВ. 

4. Облік ПДВ. 

 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

1.Вкажіть до яких  податків відносять податок на додану вартість: 

а) непрямих податків на споживання; 

б) прямих податків; 

в) прогресивних податків; 

г) регресивних податків. 

2. Що таке додана вартість? 
а) новостворена вартість; 
б) надбавка до ціни реалізації; 
в) прибуток до заробітної плата; 
г) все неправильно. 

3. Які ставки ПДВ діють в Україні: 
а)  10 %; 
б) 20 %; 
в). 28 %; 
г) 6,67 %; 

4. Яку із перерахованих категорій не відносять до платників податку на додану 

вартість: 

а) фізична особа, яка здійснює торгівлю на умовах сплати ринкового збору; 

б) особа, обсяг оподатковуваних операцій з поставки товарів (робіт, послуГ. 

якої протягом будь-якого періоду з останніх дванадцяти календарних місяців 

перевищував 30000 гривень; 

в) особа, яка ввозить товари на митну територію України для їх використання 

або споживання на митній території України; 

г) особа, що веде облік результатів діяльносіті за договорами про спільну 
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діяльність без утворення юридичної особи. 

5. Датою виникнення податкових зобов'язань по ПДВ є: 
а) дата зарахування коштів на рахунок платника; 
б) дата оприбуткування готівки в касу платника; 
в) дата відвантаження продукції: 
г) будь-яка із подій, що сталася раніше. 

6. Вкажіть, що являє собою податкова знижка: 
а) кредит банку, одержаний для сплати податків; 
б) відстрочка податкових платежів; 
в) суми ПДВ, сплачені (нараховані) платником податку за придбані товарно-

матеріальні цінності та нематеріальні активи. 

г) суми ПДВ, що дозволяє зменшення податкового зобов’язання. 
7. Об'єктом оподаткування ПДВ є: 

а) завезення і вивезення товарів за митну територію України та продаж товарів 

(робіт, послуг)  на митній території України; 
б) вивезення (пересилання) товарів за митну територію України; 
в) передача основних засобів як внесок до статутних фондів юридичних осіб в 

обмін на корпоративні права. 
8. Операції, що оподатковуються за нульовою ставкою: 

а) продаж товарів на експорт; 
б) передача майна орендодавця в користування орендарю; 
в) продаж учнівських зошитів та підручників; 
г) продаж товарів спеціального призначення для інвалідів за переліком 

відповідно до чинного законодавства. 

9. Не є об'єктом оподаткування податком на додану вартість операції 

платників податку з: 

а) поставки товарів (робіт, послуг) на митній території України; 

б) ввезення товарів на митну територію України; 

в) випуску (емісії) цінних паперів; 

г) вивезення товарів за межі митної території України. 

10. Які операції звільнені від оподаткування податком на додану вартість: 

а) ввезення товарів на митну територію України; 

б) вивезення товарів за межі митної території України; 

в) поставка послуг (виконання робіт) для їх споживання за межами митної 

території України; 

г) поставка вітчизняних продуктів дитячого харчування молочними кухнями 

та спеціалізованими магазинами та куточками, які виконують функції роздаткових 

пунктів. 

 

Тема 3. Акцизний податок. 

 

План. 

 
1. Суть і призначення акцизного податку.  
2. Платники, база та об’єкт оподаткування. 
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3. Підакцизні товари та ставки податку. 
4. Пільги з акцизного податку.  
 

Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Про акцизний збір: Декрет Кабінету Міністрів України № 18-92 від 26.12.1992 

із змінами, внесеними Законом України № 3111-III від 07.03.2002 

3. Про акцизний збір на алкогольні напої та тютюнові вироби: Закон України № 

329/95-ВР від 15.09.1995 із змінами, внесе внесеними Законом України № 849-

IV від 22.05.2003 

4. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 71-96. 

5. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 160-198. 

 

Питання для самоконтролю: 
1. Порядок обчислення та терміни сплати податку. 
2. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. 
3. Звітність платників податку та контроль податкових органів. 

 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

1. Акцизний податок -  це: 
а) податок на окремі товари, визначені законом як підакцизні; 
б) специфічний акциз; 
в) непрямий податок; 
г) все правильно. 

2. Платниками акцизного збору є: 
а) суб'єкти підприємницької діяльності — виробники підакцизних товарів на 

митній території України; 
б) фізичні особи; 
в) нерезиденти, які здійснюють виготовлення підакцизних товарів на митній 

території України; 
г) юридичні або фізичні особи, які купують підакцизні товари у суб'єктів 

підприємницької діяльності, створених у формі підприємств з іноземними 

інвестиціями. 
3. Об'єктами оподаткування акцизного збору є: 

а) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів; 
б) вартість підакцизних товарів, виготовлених вітчизняними виробниками на 

давальницьких умовах; 
в) вартість товарів, які імпортуються на митну територію України; 
г) контрактна вартість підакцизних товарів. 

4. Ставки акцизного збору встановлює: 
а) Кабінет Міністрів України; 
б) Президент України; 
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в) Верховна Рада України; 
г) Митний комітет України. 

5. До переліку платників акцизного податку відповідно до законодавства не 

включено: 

а) суб'єкти підприємницької діяльності виробники підакцизних товарів на 

митній території України; 

б) будь-які суб'єкти підприємницької діяльності, які імпортують на митну 

територію України підакцизні товари; 

в) підприємства незалежно від форми власності, які здійснюють оптово-

роздрібну торгівлю; 

г) юридичні або фізичні особи, які купують підакцизні товари у податкових 

агентів. 

6. Які види товарів згідно із законодавством України не віднесено до 

підакцизних: 

а) автомобілі; 

б) тютюнові вироби; 

в) алкогольні напої; 

г) продукти дитячого харчування. 

7. Акцизний збір може нараховуватися: 

а) у твердих і відсоткових ставках; 

б) виключно у твердих ставках; 

в) виключно у відсоткових ставках; 

г) у твердих ставках, які є однаковими для всіх видів підакцизних товарі. 

8. Залежно від побудови ставок мито поділяється на: 

а) ввізне та вивізне; 

б) адвалерне та специфічне; 

в) антидемпінгове, спеціальне і компенсаційне; 

г) адвалерне, спеціальне і комбіноване. 

9. Залежно від напряму руху товарів мито буває: 

 а) ввізне та вивізне; 

б) адвалерне та специфічне; 

в) антидемпінгове, спеціальне і компенсаційне; 

г) адвалерне, спеціальне і комбіноване. 

10. Об’єктом оподаткування мита є: 

а) обороти з реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів; 
б) митна вартість товарів, предметів, які переміщуються через митний кордон; 
в) вартість товарів, які імпортуються на митну територію України; 
г) контрактна вартість підакцизних товарів; 

 

 

Тема 4. Податок на прибуток підприємств. 

 

План. 

 

1. Сутність податку на прибуток підприємств. 



 12 

2. Платники податку та об’єкт оподаткування. 

3. Порядок визначення (визнання) доходів та їх склад. 

4. Склад витрат та порядок їх визначення (визнання). 

 

Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України в редакції Закону № 

283/97-ВР від 22.05.1997 із змінами, внесеними Законом України № 1096-IV від 

10.07.2003 

3. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 22-42. 

4. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 35-100. 

5. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 312, с. 98-109. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Амортизаційні відрахування та їх вплив на об’єкт оподаткування. 

2. Ставки податку та пільги щодо оподаткування. 

3. Порядок обчислення податку. 

4. Звітність платників та податкові санкції. 

 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

1. Платниками податку на прибуток є: 
а) резиденти; 

б) бюджетні установи; 

в) нерезиденти; 

г) усі вказані вище. 

2.  Ставка податку на прибуток для резидентів  України становить: 
а) 3 %; 

б) 5 %; 

в) 15 %; 

г) 25%. 

3.  Об'єктом оподаткування податком на прибуток є: 
а) валові доходи; 

б) валові витрати; 

в) балансовий прибуток; 

г) валовий дохід, зменшений на суму валових витрат. 

4. Що таке валові витрати? 
а) будь-які витрати платника податку; 

б) сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формах, які призначені для використання у власній господарській 

діяльності; 

в) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій і матеріальній 
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формах; 

г) будь-які витрати платника податку, понесені ним у грошовій формі. 

5. Що таке валові доходи? 
а) загальна сума доходів від усіх видів діяльності, отриманих платником 

податку протягом звітного періоду у грошовій, матеріальній, нематеріальній 

формах; 

б) сума доходів платника тільки від основної діяльності; 

в) сума доходів платника від усіх видів діяльності тільки в грошовій формі; 

г) сума доходів платника у грошовій формі. 

6. При визначенні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств 

до складу валових доходів не включають: 

а) суми коштів страхового резерву, використаних не за призначенням; 

б) суми безповоротної фінансової допомоги, отриманої платником 

податку у звітному періоді, вартості товарів (робіт, послуГ., безоплатно 

наданих платнику податку у звітному періоді; 

в) суми податку на додану вартість, нарахованого на вартість продажу 

товарів (робіт, послуГ., за винятком випадків, коли підприємство-продавець 

не є платником податку на додану вартість; 

г) доходи від спільної діяльності та у вигляді дивідендів, отриманих від 

нерезидентів. 

7. До складу валових витрат виробництва і обігу з метою оподаткування 

прибутку не включають: 

а) витрати на придбання, будівництво, реконструкцію, модернізацію, 

ремонт та інші поліпшення основних фондів; 

б) витрати платника податку на забезпечення найманих працівників 

спеціальним одягом, взуттям, обмундируванням, що необхідні для виконання 

професійних обов'язків;  

в) витрати платника податку на проведення передпродажних та 

рекламних заходів стосовно товарів (робіт, послуГ., що продаються 

(надаються) таким платником податку; 

г) суми безнадійної заборгованості в частині, що не була віднесена до 

валових витрат 

8. Вкажіть які види відповідальності передбачаються за порушення 

податкового законодавства:  

а) фінансова та адміністративна;  

б) кримінальна, адміністративна, фінансова;  

в) кримінальна та фінансова;  

г) тільки фінансова. 

9. За звітний рік підприємство отримало такі результати: валові доходи – 230 

грн.; валові витрати – 120 грн.; амортизаційні відрахування – 17,5 грн. 

Визначте суму податку на прибуток підприємства. 

 а) 23,13 грн.; 

 б) 92,5 грн.; 

 в) 13,88 грн.;          

г) 27,5 грн. 
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10.  Визначте суму податку на прибуток підприємств, якщо валовий дохід 

3027,9 грн., валові витрати 133 грн.: 

а) 723,73 грн.; 

б) 709,98 грн.; 

в) 567,98 грн.; 

г) 623,20 грн. 

 

 

Тема 5. Податок з доходів фізичних осіб. 

 

План. 

 

1. Суть податку на доходи фізичних осіб та визначення основних термінів. 

2. Елементи податку: платники податку, база та об'єкт оподаткування. 

3. Загальний оподатковуваний дохід фізичних осіб. 

4. Доходи, що не є об'єктом оподаткування. 

 

Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України № 889-IV від 22.05.2003 

3. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 139-150. 

4. Сердюк В.М. Податковий облік: Навчальний посібник. – Київ: Центр 

навчальної літератури, 2005. – 312, с. 216-268. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Податкова знижка та підстави для її нарахування. 

2. Податкові соціальні пільги та порядок їх надання. 

3. Ставки податку, порядок нарахування, утримання та сплати податку до бюджету. 

4. Особливості оподаткування доходів, одержаних з інших джерел. 

5. Податкова звітність та податкові санкції. 

 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

1. Хто є платником податку з доходів фізичних осіб? 
а) громадяни України; 

б) фізична особа, яка має місце проживання в Україні і отримує як доходи з 

джерелом їх походження з території України, так й іноземні доходи; 

в) нерезидент, який отримує доходи з джерелом їх походження з території 

України; 

г) всі відповіді вірні. 

2.  Що є об'єктом оподаткування податку з доходів фізичних осіб? 
а)  сукупний оподатковуваний дохід за календарний рік, одержаний з різних 

джерел як на території України, так і поза її межами; 

б) чистий річний оподатковуваний дохід, який визначається шляхом 
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зменшення загального річного оподатковуваного доходу на суму податкового 

кредиту такого звітного року; 

в) доходи з джерелом їх походження з України, які підлягають кінцевому 

оподаткуванню при їх виплаті; 

г) тільки доходи в грошовій формі. 

3.  За якою ставкою податку оподатковуються доходи фізичних осіб? 
а) 10 %;  

б)15%; 

в) 20 %; 

г) 20 % без врахування пільг. 

4. Податкова знижка  це: 
а) одна із податкових пільг, що полягає у перенесенні терміну сплати податку; 

б)  сума, на яку платник податку має право зменшити податкові зобов'язання 

звітного періоду; 

в) сума (вартість) витрат, понесених платником податку — резидентом у 

зв'язку з придбання товарів у резидентів — фізичних або юридичних осіб протягом 

звітного року, на суму яких дозволяється зменшення суми його загального річного 

оподатковуваного доходу. 

5. Економічна категорія, яка надає можливість зменшити щомісячний 

оподатковуваний дохід для фізичних осіб платників податку на доходи 

фізичних осіб на встановлену законодавством суму – це: 

а) податковий кредит; 

б) неоподатковуваний мінімум доходів громадян; 

в) податкова соціальна пільга;  

г) об'єкт оподаткування. 

6. Хто відповідає за нарахування, утримання та сплату (перерахування) до 

бюджету податку з доходів у вигляді заробітної плати? 

а) роботодавець; 

б) податковий агент; 

в) платник податку. 

7. До складу загального місячного оподатковуваного доходу при визначенні 

суми податку на доходи фізичних осіб не включають: 

а) доходи від продажу об’єктів прав інтелектуальної (промислової) власності; 

б) дохід від надання майна в оренду або суборенду; 

в) аліменти, що виплачуються платнику податку згідно з рішенням суду; 

г) дохід у вигляді неустойки, штрафів або пені, фактично одержаних 

платником податку як відшкодування матеріальної або немайнової (моральної) 

шкоди. 

8. Вкажіть коли при оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб 

податкова соціальна пільга не застосовується до доходів: 

а) найманого працівника, якщо розмір його заробітної плати становить 110 % 

місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи; 

б) самозайнятої особи від підприємницької діяльності, а також іншої 

незалежної професійної діяльності;  

в) найманого працівника, якщо розмір його заробітної плати становить 120 % 
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місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи; 

г) найманого працівника, якщо розмір його заробітної плати становить 130 % 

місячного прожиткового мінімуму, встановленого для працездатної особи. 

9. Виберіть правильну суму податку з доходів фізичних осіб, якщо працівнику 

нараховано 740 грн. і він є чорнобильцем І категорії: 

а) 1,14 грн.; 

б) 49,18 грн.; 

в) 5,0 грн.; 

г) 107,12 грн. 

10. Визначіть суму податку з доходів фізичних осіб, якщо працівнику 

нарахована заробітна плата 1000 грн.: 

а) 144,6 грн.; 

б) 145,50 грн.; 

в) 145 грн.; 

г) 150 грн. 
 

 

Тема 6. Спрощена система оподаткування. 

 

План. 

 

1. Спрощена система оподаткування доходів фізичних осіб – СПД. 

2. Спрощена система оподаткування юридичних осіб. 

 

Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України №320-XIV від 

17.12.1998 із змінами, внесеними Законом України № 659-IV від 03.04.2003 

3. Про затвердження форми Податкової декларації з фіксованого 

сільськогосподарського податку : наказ ДПАУ від 12 січня 2011 р. за N 

27/18765 

4. Про патентування деяких видів підприємницької діяльності: Закон України № 

98/96-ВР від 23.03.1996 із змінами, внесеними Законом України № 849-ІV від 

22.05.2003 

5. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого 

підприємництва: Указ Президента України в редакції Указу Президента № 

746/99 від 28.06.1999. 

6. Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців: Закон 

України № 755-IV від 15.05.2003 

7. Інструкція про оподаткування доходів фізичних осіб від зайняття 

підприємницькою діяльністю, затверджена наказом ГДПІУ від 21.04.93 р. №12 

8. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навч.посібник. – К.: 

Центр учбової літератури, 2007. – 360, с. 155-165. 

9. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 207-216. 
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Питання для самоконтролю: 

1. Платники, база та об’єкт оподаткування. 

2. Ставки податку. 

3. Порядок нарахування та строки сплати податку. 

4. Звітність платників і контроль податкових органів. 

 

 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

1. Для чого встановлюється єдиний податок: 

а) для наповнення бюджету держави; 

б) виключно для підвищення податкового навантаження; 

в) виключно для зменшення податкового навантаження; 

г) для усунення подвійного оподаткування. 

2. Платниками єдиного податку можуть бути юридичні особи, якщо: 

а) обсяг їх реалізації не перевищує 500 тис. грн., а кількість працюючих - 60 

осіб; 

б) обсяг їх реалізації не перевищує 500 тис. грн., а кількість працюючих - 150 

осіб; 

в) обсяг їх реалізації не перевищує 1 млн. грн., а кількість працюючих - 50 

осіб; 

г) обсяг їх реалізації не перевищує 2 млн. грн., а кількість працюючих — 10 

осіб. 

3.  Базою оподаткування у юридичних осіб— суб'єктів малого підприємництва 

є: 

а)  виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  з урахуванням 

акцизного збору; 

б)  виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  з урахуванням 

ПДВ; 

в)  виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  без урахування 

акцизного збору, ПДВ; 

г) виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)  без  ПДВ;. 

4. Ставка єдиного податку для фізичних осіб — суб'єктів підприємницької 

діяльності встановлюється в межах: 

а) від 10 до 100 грн. за календарний місяць; 

б) від 20 до 200 грн. за календарний місяць; 

в) від 30 до 300 грн. за календарний місяць. 

5. Ставки єдиного податку для громадян — підприємців встановлюються: 

а) КМУ; 

б) ВРУ;' 

в) місцевими радами; 

г) ДПА України. 

6. Вкажіть,що дозволяє сплата єдиного податку юридичними особами при 

застосуванні 10 % ставки: 
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а) не сплачувати ПДВ і акцизний збір; 

б) не сплачувати акцизний збір; 

в) не сплачувати акцизний збір та в окремих випадках ПДВ; 

г) не сплачувати ПДВ. 

7. Хто із перелічених суб'єктів підприємницької діяльності може ставати 

платником єдиного податку: 

а) довірчі товариства; 

б) страхові компанії; 

в) банки, інші фінансово-кредитні та небанківські фінансові установи; 

г). суб'єкти підприємницької діяльності -  юридичні особи, в штаті яких 

працює не більше 50 осіб і обсяг від реалізації продукції за попередній рік не 

перевищує 1 млн. грн. 

8. При оподаткуванні за спрощеною системою оподаткування, обліку та 

звітності платники: 

а) не сплачують тільки податок на прибуток підприємств та податок на доходи 

фізичних осіб; 

б) не сплачують певних видів податків; 

в) не сплачують тільки місцевих податків і зборів; 

г) не сплачують жодних інших податків, зборів, інших обов'язкових платежів. 

9. Вкажіть які податки не сплачують при оподаткуванні за спрощеною 

системою оподаткування, обліку та звітності платники: 

а) не сплачують тільки податок на прибуток підприємств та податок на доходи 

фізичних осіб; 

б) не сплачують певних видів податків, зборів, інших обов'язкових платежів 

згідно з чинним законодавством; 

в) не сплачують тільки місцевих податків і зборів; 

г) не сплачують жодних інших податків, зборів, інших обов'язкових платежів. 

10. Підприємство за півріччя мало такі результати роботи: середньооблікова 

чисельність працівників 25 осіб, виручка від реалізації продукції 480 тис. грн., 

ставка податку 6%. Визначити суму єдиного податку. 

а) 5,1 тис. грн.; 

 б) 28,80 тис. грн.; 

в) 25 тис. грн.; 

г) 2880 тис. грн. 

 

Тема 7. Плата за ресурси та послуги. 

 

План. 

 

1. Сутність плати за ресурси та послуги, їх види. 

2. Види земельних ресурсів та порядок їх використання. 

3. Платники, об’єкт оподаткування та ставки земельного податку. 

4. Податкові пільги та порядок нарахування плати за землю. 

5. Орендна плата за земельні ділянки державної та комунальної власності. 
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Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Онисько С.М., Тофан І.М., Грицина О.В. Податкова система. Підручник / за 

загальною редакцією С.М.Онисько. – Львів: Новий світ-2000, 2004. – 310, с. 

251. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Податкова звітність та податкові санкції. 

2. Плата за користування надрами, порядок обчислення та сплати, звітність платників. 

3. Збір за спеціальне використання води, порядок обчислення та сплати, звітність 

платників. 

4. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів, порядок обчислення та сплати, 

звітність платників. 

5. Відповідальність та контроль за нарахуванням та сплатою податків. 

 

Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

1. До якої групи податків відноситься плата за землю: 
а) до загальнодержавних податків і зборів; 

б) до місцевих податків і зборів; 

в) до непрямих податків; 

г) до неподаткових платежів. 

2.  Суб'єктом плати за землю є: 
а) власник землі, землекористувач; 

б) продавець землі; 

в) покупець землі; 

г) землекористувач. 

3. Плата за землю справляється у формі: 
а) плати за землю; 

б) авансових платежів по земельному податку;  

в) відрахування від прибутку; 

г) внесків до бюджету. 

4.  Ставки земельного податку встановлено окремо на: 
а) землі міст; 

б) землі сіл; 

в) землі сільськогосподарського призначення; 

г) всі відповіді вірні. 

5. Об'єктом плати за землю є: 

а) результати господарської діяльності власників землі та землекористувачів; 

б) вартісна оцінка земельної ділянки;  

в) земельна ділянка;  

г) власник землі та землекористувач. 

6. Від сплати земельного податку в Україні звільняються: 

а) власники земельних ділянок; 
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б) землекористувачі; 

в) заповідники; 

г) власники земельного паю. 

7. Вкажіть, що відносять до бази оподаткування земельного податку: 

а) результати господарської діяльності власників землі та землекористувачів; 

б) виключно землі населених пунктів;  

в) земельна ділянка;  

г) власник землі та землекористувач. 

8. Виберіть в чому може нараховуватися земельний податок: 

а) у твердих і відсоткових ставках; 

б) виключно у твердих ставках; 

в) виключно у відсоткових ставках; 

г) у твердих ставках, які є однаковими для всіх видів підакцизних товарів. 

9.  Які фінансові чи штрафні санкції накладаються на платника податку при 

невчасному поданні податкової декларації:  

а) штраф у розмірі 20 неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян; 

б) штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

в) штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян; 

г) штраф у розмірі неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

10. Визначити суму земельного податку за даними: 

 Площа ріллі – 1631 га; 

 Грошова оцінка відповідно 5560 грн. за 1га. 

а) 9068,36 грн.; 

б) 13602,54 грн.; 

в) 81615,24 грн.; 

г) 5560 грн. 

 

Тема 8. Інші податки. 

План. 

1. Збір за першу реєстрацію транспортних засобів, порядок обчислення і сплати. 

2. Екологічний податок, порядок обчислення і сплати. 

3. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування». 

4. Роль, види і призначення державних цільових фондів. 

5. Пенсійний фонд, порядок створення і використання. 

6. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та витрат, 

зумовлених народженням і похованням, порядок створення і використання. 

 

 

Прочитайте і опрацюйте: 

1. Податковий кодекс України 

2. Митний кодекс України 

3. Про державне мито: Декрет Кабінету Міністрів України №7-93 від 21.01.1993 із 

змінами, внесеними Законом України № 456-IV від 16.01.2003 
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4. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 

механізмів: Закон України в редакції Закону № 75/97-ВР від 18.02.1997 із 

змінами, внесеними Законом України № 2181-III від 21.12.2000 

5. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства: Закон України 

№ 587-XIV від 09.04.1999 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2181 -III 

від 21.12.2000 

6. Основи законодавства України про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування: Закон України № 16/98-ВР від 14.01.1998 

7. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 

працездатності: Закон України № 1105-XIV від 23.09.1999 із змінами, 

внесеними Законом України № 660-IV від 03.04.2003  

8. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття: Закон України № 1533-Ш від 02.03.2000 із змінами, внесеними 

Законом України № 662-IV від 03.04.2003 

9. Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з 

тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням 

та похованням: Закон України № 2240-ІП від 18.01.2001 із змінами, внесеними 

Законом України № 1096-IV від 10.07.2003 

10. Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування: Закон України № 

1058-IV від 09.07.2003 

11. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування: Закон України №2464-VI від 08.07.2010 

12. Крисоватий А.І., Десятнюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Карт-бланш, 2004. – 331, с. 277-279. 

13. Олійник О.В., Філон І.В. Податкова система: Навчальний посібник. – Київ: 

Центр навчальної літератури, 2006. – 456, с. 269-328. 

 

Питання для самоконтролю: 

1. Економічна сутність та призначення мита. 

2. Види мита. 

3. Платники, об’єкт і ставки податку. 

4. Порядок нарахування та сплати мита. 

5. Інші податки, порядок нарахування та сплати. 

6. Особливості нарахування та сплати допомоги з тимчасової непрацездатності та 

інших виплат з ФССзТВП. 

7. Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок 

безробіття, порядок створення та використання. 

8. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві і 

професійних захворювань, порядок створення та використання. 

9. Звітність платників ЄСВ. 
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Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді. 

 

1.  Ознаки цільового призначення властиві: 
а) відрахуванням і внескам; 

б) податкам: 

в) податковим платежам; 

г) миту; 

2. Податкова система сприяє вирівнюванню доходів громадян, виконуючи: 

а) фіскальну функцію; 

б) принцип економії; 

в) соціальну функцію; 

г) принцип компетентного підходу. 

3. До зборів на обов’язкове загальнодержавне страхування не відносять: 

а) обов’язкове страхування авто відповідальності; 

б) збір ЄСВ  до Пенсійного фонду України; 

в) збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з 

тимчасовою втратою працездатності; 

г) збір на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок 

безробіття. 

4. Платниками оподаткування єдиного внеску на загальнодержавне державне 

соціальне страхування є: 

 а) резиденти та нерезиденти; 

 б) податкові агенти; 

 в) роботодавці та наймані особи; 

 г) Всі відповіді вірні. 

5. Базою оподаткування єдиного внеску на загальнодержавне державне 

соціальне страхування для роботодавців є: 

а) сума нарахованої заробітної плати ; 

б) обсяг реалізованої продукції; 

в) чистий прибуток; 

г) додана вартість. 

6. Вкажіть від чого залежить ставка збору на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання: 

а) суми витрат на оплату праці; 

б) суми чистого прибутку підприємства; 

в) класу професійного ризику підприємства; 

г) середньомісячної заробітної плати працівників підприємства. 

7. Ставки єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування з базою оподаткування лікарняні встановлюються у розмірі: 

а) 3,6 % нарахованої зарплати; 

б) 1 % від суми лікарняних; 

в) 2 % від суми лікарняних; 

г) встановлено у твердому виразі залежно від виду діяльності платника. 

8. Визначити суму нарахувань єдиного соціального внеску для бюджетної 
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сфери  якщо фонд оплати праці на підприємстві 27300 грн.: 

а) 546 грн.; 

б) 724 грн.; 

в) 9909,9 грн.; 

г) 1063,6 грн. 

9. Визначити суму єдиного соціального внеску для фізичних осіб - підприємців 

якщо фонд оплати праці на підприємстві 27300 грн.: 

а) 546 грн.; 

б) 724 грн.; 

в) 9473,1 грн.; 

г) 1063,6 грн. 

10.Визначити суму утримань єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування, якщо нарахована заробітна плата складає 2730 грн.: 

а) 98,28 грн.; 

б) 724 грн.; 

в) 90,63 грн.; 

г) 1063,6 грн. 
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