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1. ВСТУП 
 
Стабільний розвиток суспільства значною мірою обумовлюється 

тим, наскільки цілеспрямовано та ефективно функціонує механізм 
державного регулювання соціально-економічних процесів, основу 
якого складають засоби фіскальної та монетарної політики. Резуль-
тативність цієї політики залежить насамперед від повноти фінансо-
вого забезпечення реалізації функцій держави. Основою її фінансо-
вої бази є бюджет, який формується переважно за рахунок податків. 
При цьому податки виступають не тільки основною формою держав-
них доходів, а й найважливішими інструментами регулювання тем-
пів і пропорцій розвитку економіки та соціальної сфери. У зв’язку з 
цим податки розглядаються як один з ключових інститутів держави, 
який, забезпечуючи необхідний перерозподіл доходів у суспільстві, 
сприяє його стабільності та цивілізованості. 

Нині економіка країни характеризується поступовим поліп-
шенням фінансового стану держави, яке відображається в скоро-
ченні обсягів та рівня бюджетного дефіциту, розвитку системи 
неінфляційного його фінансування. Виникла потреба посилення 
регуляторної функції податкової системи, вдосконалення фіскаль-
ної політики держави. Це потребує посилення рівня цілеспрямо-
ваної підготовки фахівців з податкової справи, які повинні, добре 
знаючи систему державних фінансів, володіти необхідними 
знаннями та навичками оптимального оподаткування.  

Основною метою навчального процесу на рівні магістерської 
програми «Податковий менеджмент» є підготовка висококвалі-
фікованих професійних кадрів у сфері оподаткування. 

Професійна діяльність магістра з податкового менеджменту 
полягає у реалізації функцій податків. З позицій фіскальної фун-
кції він має спрогнозувати і спланувати надходження податків та 
організувати процес їх справляння з метою повного забезпечення 
держави достатніми фінансовими коштами. Важливою складо-
вою є набуття навичок контрольної роботи правильності нараху-
вання та своєчасності сплати податків до бюджету. З позицій ре-
гулюючої функції він має забезпечувати врівноваженість 
інтересів держави і платників податків та дієвість податкового 
впливу на відповідні сторони соціально-економічного розвитку. 
Він повинен вміти науково оцінювати вплив податків на фінан-
совий стан і результати діяльності підприємств і громадян, дер-
жави, ефективність механізму їх справляння, доцільність та ре-
зультативність пільгового оподаткування, і на основі цього 
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розробляти пропозиції щодо вдосконалення податкового законо-
давства. 

Навчальні програми з підготовки фахівців з податкового мене-
джменту передбачають теоретичну підготовку і практичне навчання. 

Теоретична підготовка спрямована на вивчення таких напрямів: 
— теорія оподаткування; 
— засади і досвід побудови податкових систем; 
— правове забезпечення оподаткування; 
— податкове регулювання. 
Практична підготовка поряд з традиційними методами (семінар-

ські і практичні заняття) включає аналіз ситуацій і ситуаційні задачі, 
ділові ігри, оцінку системи оподаткування і податкового наванта-
ження, вона націлена на оволодіння навичками планування і про-
гнозування податків, їх адміністрування, податкового контролю і 
моніторингу. Завершальним етапом практичної підготовки є прак-
тика у податкових органах і виконання магістерської роботи. 

2. РОБОЧИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН МАГІСТЕРСЬКОЇ ПРО-
ГРАМИ 

1. Нормативні навчальні дисципліни 

1. Система національних рахунків 3 кредити іспит 

2. Методологія наукових досліджень 3 кредити іспит 

3. Бюджетний менеджмент 3 кредити іспит 

4. Податковий менеджмент 3 кредити іспит 

5. Ринок фінансових послуг 3 кредити іспит 

2. Дисципліни за вибором навчального закладу 

1. Податковий контроль 3 кредити іспит 

2. Податкове рахівництво 3 кредити іспит 

2. Дисципліни за вибором студента (162 години/3 кредити) 

1. Податкова статистика 3 кредити іспит 

2. Оподаткування експортно-імпортних операцій 3 кредити іспит 
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3. ГРАФІК ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Денна форма навчання 

Період Зміст діяльності 

9-й семестр 

1—25 вересня 

Організаційно-ознайомча сесія. Забезпечення студентів пов-
ним комплектом навчально-методичних та інструктивних 
матеріалів на 9-й семестр. Оглядові лекції з дисциплін. За-
твердження студентам баз практики, тем дипломних робіт і 
наукових керівників. Оформлення документів на практику. 

27 вересня Початок І етапу виробничої практики 

27 вересня—
4 грудня 

Самостійна теоретична підготовка студентів під керівництвом 
викладача за навчальним планом 9-го семестру. Виконання 
практичних завдань з дисциплін, що вивчаються у 9-му семест-
рі. Підготовка першого розділу дипломної роботи магістра. 

1 жовтня—4 
грудня 

Проміжний контроль виконаних студентами індивідуальних 
завдань відповідно до графіка контролю з дисциплін 9-го се-
местру. 
Графік проведення проміжного контролю за дисциплінами: 

18—23 жов-
тня Методологія наукових досліджень 

25—30 жов-
тня Бюджетний менеджмент 

1—6 листо-
пада Податковий менеджмент 

8—13 лис-
топада Ринок фінансових послуг 

15—20 лис-
топада Податкове рахівництво 

3—4 грудня Захист звітів за І етап виробничої практики 

6—25 грудня Екзаменаційна сесія за розкладом  

27 грудня—
9 січня Канікули 

10-й семестр 

10—22 січня 

Організаційно-ознайомча сесія. Забезпечення студентів по-
вним комплектом навчально-методичних та інструктивних 
матеріалів на 10-й семестр. Оглядові лекції з дисциплін. Уточ-
нення індивідуальних завдань для виконання на базах прак-
тики. Консультації з виконання дипломних робіт тощо. 
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Продовження 

Денна форма навчання 

Період Зміст діяльності 

24 січня Початок ІІ етапу виробничої практики 

17 січня—12 
травня 

Самостійна теоретична підготовка студентів під керівницт-
вом викладача за навчальним планом 10-го семестру. Вико-
нання практичних завдань із дисциплін, що вивчаються у 10-
му семестрі. Підготовка 2-го розділу дипломної роботи магі-
стра. 

24 січня—19 
березня 

Проміжний контроль виконаних студентами індивідуальних 
завдань відповідно до графіка контролю з дисциплін 10-го 
семестру.  

Графік проведення проміжного контролю за дисциплінами: 

14—19 лю-
того Система національних рахунків 

21—26 лю-
того Податковий контроль 

28 лютого 
5—березня Податкова статистика 

18—19 бере-
зня Захист звітів виробничої практики 

21 березня—
2 квітня Екзаменаційна сесія за розкладом 

11-й семестр 

4 квітня Початок переддипломної практики 

4 квітня—11 
червня 

Підготовка 3-го розділу дипломної роботи магістра 
Доопрацювання дипломної роботи магістра в цілому 

6—11 червня Попередній захист магістерських дипломних робіт 

13—18 чер-
вня 

Оформлення, рецензування і допуск дипломних робіт магіст-
ра 

20—30 чер-
вня 

Державна атестація випускників (захист дипломних робіт 
магістра) 

1 липня Вручення дипломів випускникам-магістрам 
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Закінчення 

 Вечірня Заочна 

Затвердження на кафедрах тематики дип-
ломних робіт Лютий Березень 

Затвердження тем дипломних робіт і нау-
кових керівників Березень За графіком 

другого заїзду 

Підготовка першого розділу дипломної ро-
боти магістра Травень Грудень 

Підготовка другого розділу дипломної ро-
боти магістра Червень Січень 

Підготовка третього розділу дипломної ро-
боти магістра Вересень Лютий 

Оформлення, попередній розгляд, рецензу-
вання і допуск дипломних робіт магістра Жовтень Березень 

Вручення дипломів випускникам-магістрам Жовтень Березень 

4. ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ МАГІСТЕР-
СЬКОГО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ 

1. Загальні положення 

1.1. Даний «Порядок оцінювання знань студентів магістерсь-
кого рівня підготовки» розроблений з метою унормування систе-
ми контролю якості знань на магістерському рівні підготовки фа-
хівців та в доповнення існуючої системи оцінювання знань 
студентів бакалаврського рівня всіх форм навчання. 

1.2. Основними завданнями контролю знань магістрів є оцінка 
засвоєння ними теоретичних знань та практичних навичок, набу-
тих під час проходження практики. При цьому контрольні заходи 
мають: 

— стимулювати систематичну самостійну роботу над навча-
льним матеріалом; 

— забезпечити закріплення та реалізацію набутих теоретич-
них знань при виконанні практичних завдань за місцем роботи; 

— прищепити навички відповідального ставлення до своїх 
обов’язків, самостійного цілеспрямованого пошуку потрібної ін-
формації, чіткої організації свого робочого дня. 
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1.3. Основні засади організації контролю знань студентів магіс-
терського рівня ґрунтуються на особливостях організації навчаль-
ного процесу магістрів, орієнтованого на поглиблену практичну 
підготовку. Це дозволяє перевірити та закріпити засвоєні теоре-
тичні засади навчальних дисциплін під час практичної діяльності 
на виробництві. 

1.4. Оцінювання знань студентів з кожної дисципліни здійс-
нюється на основі результатів поточного і підсумкового контро-
лю знань за 100-бальною шкалою. 

1.5. Завдання поточного контролю оцінюються в діапазоні від 
0 до 40 балів (включно), а завдання, що виносяться на іспит, — 
від 0 до 60 балів (включно). 

2. Організація поточного контролю знань 

2.1. Система поточного контролю знань магістрів передбачає 
оцінювання їх за двома основними напрямками: 

а) перевірка теоретичних знань; 
б) перевірка виконання індивідуальних практичних завдань. 
2.2. Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань може 

здійснюватись за результатами звітів про вивчення відповідних 
тем дисципліни або написання рефератів згідно з тематичним 
планом; під час виконання письмової контрольної роботи за тес-
тами або за білетами, затвердженими кафедрою; під час прове-
дення усної співбесіди керівника курсу зі студентом, у процесі 
якої студент дає відповіді на питання з різних тем дисципліни. 

2.3. Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійсню-
ється за результатами виконання та захисту індивідуальних прак-
тичних завдань, що виконуються студентами на базі матеріалів 
виробництва (за місцем роботи або за місцем проходження прак-
тики). 

2.4. Кафедра самостійно розподіляє загальну кількість балів, за 
якими оцінюється вся поточна робота (40 балів), між об’єктами ко-
нтролю, визначає перелік теоретичних і практичних індивідуальних 
завдань, форми проведення контрольних заходів та критерії оціню-
вання знань і доводить до відома студентів на початку семестру. 

2.5. Додаткові бали, за рішенням кафедри, можуть присуджува-
тись за позанавчальну наукову діяльність студентів — участь у 
конференціях, підготовку наукових публікацій тощо. При цьому за-
гальна кількість балів, що вноситься до залікової або екзаменаційної 
відомості за поточну роботу, не може перевищувати 40 балів. 
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2.6. Результати поточного контролю знань студентів, які отри-
мали 20 і більше балів (25, 30, 35, 40), вносяться до залікової або 
екзаменаційної відомості, за інших результатів у відомостях про-
ставляється 0 (нуль) балів. Якщо за результатами поточного кон-
тролю знань студент отримав менше 20-ти балів, він не допуска-
ється до іспиту. Оформлення недопуску студентів денної та 
вечірньої форм навчання здійснюється згідно з вимогами наказу 
ректора від 13.12.01. №604 (п. 1.3.). 

2.7. Особливості поточного контролю знань студентів заочної 
форми навчання. 

2.7.1. Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної 
форми навчання можуть бути: домашні письмові роботи з дисцип-
лін, з яких складені індивідуальні завдання, або модульні завдан-
ня, що виконуються в аудиторії під контролем викладача. 

2.7.2. Загальний порядок видачі та контроль виконання інди-
відуальних завдань полягає в наступному: 

1) Індивідуальні завдання для домашнього самостійного ви-
конання видаються під час установчої сесії (начитування лекцій). 
Такі завдання можуть включатися до навчально-методичних по-
сібників для самостійного вивчення, розміщуватись на сайті уні-
верситету або видаватися безпосередньо студентам. Студент по-
винен мати можливість отримати індивідуальні завдання і по 
закінченні сесії. 

2) У міжсесійний період доцільно проводити групові чи інди-
відуальні консультації за графіком, складеним кафедрою і дове-
деним до відома студентів під час начитування лекцій. 

3) За місяць до початку сесії студенти здають або пересила-
ють поштою на кафедру виконані домашні роботи. Дати подання 
робіт фіксуються на кафедрі в спеціальному журналі. 

4) Роботи студентів мають бути перевірені кафедрою у семи-
денний термін, і в разі недопущення їх до захисту, повернуті сту-
дентам для доопрацювання. 

5) Під час сесії студенти обов’язково захищають свої домашні 
роботи в ході співбесіди з викладачем. 

2.7.3. Захист робіт і перевірку модульних завдань у сесійний 
період разом з лектором здійснюють асистенти кафедри, для яких 
заплановане це навчальне навантаження згідно з нормативами. 

2.7.4. За результатами поточного контролю знань студентів, 
занесеними викладачами в екзаменаційну (залікову) відомість, 
декан факультету допускає або не допускає до іспиту тих студен-
тів, які не виконали домашні або модульні завдання і не набрали 
20 балів. 
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При недопуску у відомості напроти прізвища студентів ро-
биться запис «не допущено» і затверджується підписом декана. 

2.7.5. Результати поточного контролю знань студентів, які 
отримали 20 і більше балів (25, 30, 35, 40), на загальних засадах 
вносяться до залікової або екзаменаційної відомості, за інших ре-
зультатів у відомостях проставляється 0 (нуль) балів. 

3. Підсумковий контроль знань студентів 

Підсумковий контроль знань студентів у формі іспиту 
3.1. Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін, 

формою підсумкового контролю яких є іспит, здійснюється на 
основі результатів поточного і підсумкового контролю знань 
(іспиту). 

Успішне виконання студентом завдань поточного контролю є 
обов’язковою умовою його участі у складанні іспиту. 

3.2. Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є ре-
зультати виконання письмових екзаменаційних завдань. 

3.3. На іспит виносяться вузлові питання, типові та комплексні 
задачі ситуації, завдання, що потребують творчої відповіді та 
вміння синтезувати отримані знання і застосувати їх при вирі-
шенні практичних задач тощо. 

3.4. Перелік питань, що охоплюють зміст програми дисциплі-
ни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань визначаються 
кафедрою, включаються до робочої програми дисципліни і дово-
дяться до студентів на початку семестру. 

3.5. Екзаменаційний білет, як правило, містить 6 завдань, ко-
жне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. 

За обґрунтованою пропозицією кафедри і погодженням про-
ректора з навчальної роботи, до екзаменаційного білету може бу-
ти включена інша кількість завдань та визначений окремий поря-
док їх оцінювання. 

3.6. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів 
(включно). 

У разі, коли відповіді студента оцінені менш як у 30 балів, він 
отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та незадовіль-
ну загальну підсумкову оцінку. В цьому випадку отримані ре-
зультати поточного контролю не враховуються. 

3.7. Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з 
суми балів за результати поточного контролю знань (за умови, 
що студент набрав 20 балів і вище) та за виконання завдань, що 
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виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і ви-
ще). 

До екзаменаційної відомості заносяться сумарні результати в 
балах поточного контролю та іспиту. 

3.8. Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-
бальну здійснюється в такому порядку: 

оцінка «відмінно» — 100; 95; 90; 85 балів; 
оцінка «добре» — 80; 75; 70; 65 балів; 
оцінка «задовільно» — 60; 55; 50 балів; 
оцінка «незадовільно» — менше 50 балів. 
Оцінка за 4-бальною шкалою оцінювання виставляється в за-

ліково-екзаменаційній відомості поряд із загальною підсумковою 
оцінкою в 100-бальній шкалі. 

 
Підсумковий контроль знань студентів у формі заліку 
3.9. З навчальних дисциплін, що виносяться на залік, оціню-

вання знань студентів здійснюється виключно за результатами 
поточного контролю. 

3.10. Семестровий залік виставляється за результатами двох 
контрольних заходів, які передбачають оцінювання знань з тео-
ретичної та практичної частини кожної дисципліни, якщо студент 
успішно справився з їх виконанням і набрав при цьому 20 і біль-
ше балів. 

3.11. В разі невиконання завдань поточного контролю з 
об’єктивних причин студент має право, за дозволом декана, лік-
відувати заборгованість до початку екзаменаційної сесії. Час та 
порядок ліквідації заборгованості визначає викладач. 

3.12. Диференційовані заліки з дисциплін складаються в та-
кому ж порядку. Переведення даних 40-бальної шкали оцінюван-
ня в 4-бальну здійснюється у такий спосіб: 

оцінка «відмінно» — 40; 35 балів; 
оцінка «добре» — 30; 25 балів; 
оцінка «задовільно» — 20 балів; 
оцінка «незадовільно» — менше 20 балів. 
3.13. За результатами контрольних заходів залік виставляється 

до початку екзаменаційної сесії. 
3.14. Складання академічної заборгованості студентами всіх 

форм навчання з дисциплін, що виносяться на залік, передбачає 
виконання додаткових завдань, а з дисциплін, що виносяться на 
іспит, — модульних (контрольних) та екзаменаційних завдань, і 
проводиться згідно з положеннями ухвали Вченої ради від 
29.11.2001 р. 
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5. ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ 

1. Завдання практики 

Практика є невіддільною складовою навчального процесу і 
важливим засобом підготовки кваліфікованих фахівців для конт-
ролюючих органів держави. 

Проходження практики під час підготовки магістра складаєть-
ся з двох етапів: виробничої та переддипломної практики. 

Практику студенти проходять на робочих місцях згідно з на-
правленням. Основною передумовою проходження практики є 
можливість самостійної роботи студента під керівництвом провід-
них фахівців, призначених керівником органу бази практики. 
Практика проводиться в податкових органах.  

Головне завдання виробничої практики полягає в поглибленні 
та закріпленні знань, здобутих студентами в процесі їх теоретич-
ної підготовки в рамках університетської освіти. Студенти-
практиканти повинні опанувати і засвоїти основні ділянки роботи 
органів податкової служби, а також набути певного досвіду в ор-
ганізації податкового менеджменту.  

Під час переддипломної практики студенти здійснюють збір, 
опрацювання, систематизацію та аналіз практичного матеріалу, необ-
хідного для написання дипломної роботи магістра. Завдання студен-
та-практиканта полягає в детальному ознайомленні із законодавчим 
та інструктивним матеріалом, який регламентує процес адміністру-
вання податків. Практика також передбачає ознайомлення з диску-
сійними та проблемними питаннями, які мають місце в практиці опо-
даткування і контролю за правильністю нарахування і сплати 
податків у бюджет. Особливу увагу при цьому слід звернути на прак-
тичні аспекти можливої реалізації досліджуваних у дипломній роботі 
магістра питань, виявлення недоліків та можливих шляхів їх усунен-
ня.  

Тривалість практики визначається навчальним планом і ста-
новить 28 тижнів: виробничої — 18 тижнів: 10 тижнів з 27 верес-
ня до 4 грудня та 8 тижнів з 24 січня до 19 березня; переддипло-
мної — 10 тижнів з 4 квітня до 11 червня. 

2. Керівництво практикою 

Основне навчально-методичне керівництво практикою, а та-
кож контроль за її організацією і проходженням здійснює кафед-
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ра фінансів. Викладачі кафедри, що призначаються наказом рек-
тора керівниками практики, консультують студентів з питань 
проходження практики. 

На базі проходження практики студенту призначається керів-
ник, який консультує студента і контролює його роботу. 

До функцій керівника органу бази практики, відповідального 
за проходження практики, належить: 

 організація практики студентів відповідно до затвердженої 
програми; 

 забезпечення студентів-практикантів робочими місцями та 
необхідними для практики матеріалами і документами; 

 призначення керівника практики та контроль за його робо-
тою із студентом; 

 затвердження календарного плану проходження практики 
студентом, контроль за його успішним виконанням; 

 ознайомлення студентів-практикантів з вимогами щодо до-
тримання службової дисципліни та виконання календарного пла-
ну практики; 

 надання характеристики кожному студенту-практиканту, яка 
повинна відображати ступінь виконання студентом програми 
практики і рівень оволодіння практичними навичками. 
Керівники практики проводять консультативну роботу зі сту-

дентами, контролюють процес виконання програми практики та 
дотримання календарного плану, забезпечують кожному студен-
тові-практиканту належні умови для індивідуальної роботи на 
місці проходження практики. 

Керівники практики інформують працівників кафедри про ви-
падки порушення студентами правил трудової дисципліни та 
плану проходження практики. 
Студенти-практиканти зобов’язані дотримуватись діючих в 

установах правил внутрішнього розпорядку і правил охорони 
праці, нести відповідальність за їх порушення, за невиконання 
покладених на них завдань і функцій. 

3. Зміст виробничої практики 

3.1. Основні розділи програми 

1. Структура державної податкової інспекції (адміністрації), її 
завдання та функції. Масово-роз’яснювальна робота. 

2. Облік платників податків. 
3. Облік податкових надходжень. 
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4. Робота податкових органів з примусового стягнення податків. 
5. Порядок прийняття декларацій та розрахунків, їх попередня 

перевірка. 
5.1. Перевірка декларацій з ПДВ. 
5.2. Перевірка розрахунків акцизного збору. 
5.3. Перевірка декларації про прибуток підприємства. 
5.4. Перевірка розрахунків платежів за ресурси. 
5.5. Перевірка розрахунків з майнового оподаткування. 

6. Організація проведення документальної перевірки. 
7. Контроль податкових органів у сфері оподаткування дохо-

дів громадян. 
7.1. Порядок прийняття та перевірки декларацій про доходи 

громадян. 
7.2. Особливості податкового контролю в сфері оподатку-

вання доходів від підприємницької діяльності. 
8. Податковий контроль при спрощеній системі оподаткування. 
9. Податковий контроль за сплатою місцевих податків та зборів. 

3.2. Зміст розділів програми 

1. Структура державної податкової інспекції (адміністрації), 
її завдання та функції. Масово-роз’яснювальна робота. 

Підрозділи державної податкової інспекції (адміністрації), їх 
підпорядкування і взаємозв’язок. Функції управлінь та відділів. 

Правове регламентування діяльності податкових органів. Ін-
структивно-методичне забезпечення. 

Організація масово-роз’яснювальної роботи. Методи, форми 
та основні напрямки масово-роз’яснювальної роботи податкових 
органів. Проведення семінарів. Автоматизовані допоміжні систе-
ми роботи з платниками. Робота з громадянами. 

Податкові роз’яснення, порядок їх надання. 

2. Облік платників податків 
Організація обліку платників. 
Нормативно-правові документи, що регламентують облік плат-

ників. 
Облік платників податків—юридичних осіб. Єдиний банк да-

них про платників податків—юридичних осіб, його структура, 
порядок ведення. Журнал обліку платників податків та зборів для 
юридичних осіб. Порядок подання документів для постановки на 
облік у податкових органах. Перевірка податкових документів. 
Занесення даних про платника до облікового реєстру. Оформлен-
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ня та видача довідки про взяття на облік. Формування облікової 
справи платника. Робота податкових інспекцій з метою встанов-
лення повноти обліку. Виявлення суб’єктів господарської діяль-
ності, що не стали на податковий облік. Відповідальність за нере-
єстрацію як платника податку. Порядок внесення змін до 
облікового реєстру. Порядок зняття з обліку. Облік платників 
ПДВ. Реєстрація та облік постійних представництв нерезидентів 
в Україні як платників податку на прибуток. Облік неприбутко-
вих підприємств. 

Облік платників податків—фізичних осіб. Державний реєстр 
фізичних осіб — платників податків та інших обов’язкових пла-
тежів: мета створення, зміст інформації, джерела формування 
єдиного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних 
осіб у Державному реєстрі. Організація роботи податкових орга-
нів при реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Викорис-
тання даних Державного реєстру фізичних осіб—платників подат-
ків та інших обов’язкових платежів. 

Особливості взяття на облік фізичних осіб — суб’єктів під-
приємницької діяльності. 

Формування облікових справ платників. 
Порядок підготовки матеріалів для передачі їх підрозділам 

податкової міліції для встановлення місцезнаходження суб’єктів 
підприємницької діяльності, що ухиляються від сплати податків. 

3. Облік податкових надходжень 
Організація обліку податкових надходжень. 
Порядок ведення особових рахунків платників податків. До-

кументи, на підставі яких проводяться записи про нарахування та 
фактичне надходження платежів. Облік та використання квитан-
цій за формами № 24 та № 10. Облік сум відстрочок і розстрочок 
платежів до бюджету та реструктурованої заборгованості. Облік 
повернення платникам переплат або зарахування переплат у ра-
хунок наступних платежів. 

Підбиття підсумків в особових рахунках платників. Перевірка 
особових рахунків. Закриття особових рахунків.  

Зведений облік податкових надходжень. 
Облік податків з населення. Порядок ведення книги зведених 

підсумків. 

4. Робота податкових органів з примусового стягнення податків 
Визначення податкового боргу. Порядок нарахування пені. 

Формування відомостей про боржників. Податкові вимоги. 
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Призначення, звільнення та компетенція податкового керуючого. 
Виникнення права податкової застави. Порядок узгодження 

операцій з активами у разі виникнення права податкової застави. 
Припинення права податкової застави. 

Адміністративний арешт активів. Підстави для адміністратив-
ного арешту активів. Порядок адміністративного арешту. 

Продаж активів, що перебувають у податковій заставі. Оцінка 
майна. Організація торгів. 

Стягнення податкової заборгованості з фізичних осіб. 
Застосування процедури банкрутства з метою погашення по-

даткового боргу. 

5. Порядок прийняття декларацій та розрахунків, їх попере-
дня перевірка 

5.1. Перевірка декларацій з ПДВ 
Своєчасність подання декларації. Перевірка оформлення де-

кларації. Наявність усіх документів, що мають подаватися разом 
з податковою декларацією. 

Перевірка податкових зобов’язань за ПДВ. Правильність відо-
браження оподатковуваних операцій. Обґрунтованість операцій, 
що не є об’єктом оподаткування, та звільнених від оподаткуван-
ня. Коригування зобов’язань за ПДВ.  

Перевірка податкового кредиту. Коригування податкового 
кредиту. Достовірність чистої суми зобов’язань за ПДВ. Перевір-
ка обґрунтованості бюджетного відшкодування. Результати роз-
рахунків за ПДВ. Довідка про проведення попередньої перевірки. 
Розпорядження про внесення змін у визначену платником суму 
ПДВ за результатами попередньої перевірки. 

5.2 Перевірка розрахунків акцизного збору 
Своєчасність подання розрахунку. Наявність усіх реквізитів. Пра-

вильність обчислення суми акцизного збору. Достовірність результатів 
перерахунку акцизного збору. Обґрунтованість зменшення акцизного 
збору при експорті підакцизних товарів. Документальне підтверджен-
ня здійснення експортної операції. Оформлення результатів перевірки. 

5.3 Перевірка декларацій про прибуток підприємств 
Своєчасність подання декларації. Наявність усіх реквізитів. 

Узгодженість даних, наведених у декларації, з відповідними да-
ними, відображеними в додатках. Логіка арифметичних підрахун-
ків. Визначення суми податку на прибуток, що підлягає сплаті в 
бюджет. Оформлення результатів перевірки. 

5.4 Перевірка розрахунків платежів за ресурси 
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Порядок перевірки розрахунків плати за землю. Своєчасність 
подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правиль-
ність застосування ставок земельного податку. Арифметичні під-
рахунки. 

Порядок перевірки розрахунків плати за воду. Своєчасність по-
дання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. Правиль-
ність застосування тарифів плати за воду. Штраф за понадлімітне 
використання води. Арифметичні підрахунки. 

Порядок перевірки розрахунків плати за спеціальне викорис-
тання надр при видобуванні корисних копалин. Своєчасність по-
дання розрахунку. Правильність застосування нормативів. Штраф 
за понадлімітні втрати корисних копалин при видобуванні. Ариф-
метичні підрахунки. 

5.5 Перевірка розрахунків з майнового оподаткування 
Перевірка розрахунків податку з власників транспортних за-

собів. Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосу-
вання ставок податку. Арифметичні підрахунки. 

6. Організація проведення документальної перевірки 
Відбір платників податків для перевірки. Збір і обробка інфо-

рмації про платника податків. Підготовка переліку питань, що 
підлягають перевірці. Планування перевірки. Організаційні захо-
ди з підготовки перевірки. Оформлення посвідчень на перевірку. 

Оформлення результатів перевірки. Склад і зміст акта доку-
ментальної перевірки.  

Реалізація матеріалів документальної перевірки. Порядок 
прийняття рішення за результатами перевірки, його зміст. Поря-
док застосування заходів фінансової та адміністративної відпові-
дальності. Оскарження дій податкових органів. 

7. Контроль податкових органів у сфері оподаткування дохо-
дів громадян 

7.1. Порядок прийняття та перевірки декларацій про доходи 
громадян. 

Термін подання декларації про доходи громадян у податкові 
органи. Перевірка достовірності даних, наведених в декларації.  

7.2. Особливості податкового контролю у сфері оподаткуван-
ня доходів від підприємницької діяльності.  

Розрахунок авансових сум прибуткового податку, терміни їх 
сплати. Перевірка декларацій про фактично одержані доходи. 
Перевірка книги обліку доходів та витрат. 
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Порядок видачі патенту на право здійснення підприємницької 
діяльності. Податковий контроль дотримання громадянами, що 
здійснюють діяльність на умовах сплати фіксованого податку, 
вимог згідно з положенням чинного законодавства. 

Контроль за сплатою податку на промисел. 
 
8. Податковий контроль при спрощеній системі оподатку-

вання 
Облік платників єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва 

про сплату єдиного податку. Заява про видачу свідоцтва. Перевір-
ка даних, наведених у заяві. Відповідність даних умовам перехо-
ду на спрощену систему оподаткування. Термін дії свідоцтва. 

Попередня перевірка розрахунків сплати єдиного податку. Своє-
часність подання розрахунку. Наявність усіх реквізитів. Правиль-
ність заповнення рядків та колонок. Арифметичні підрахунки. 

Документальна перевірка. Документи, що підлягають перевір-
ці. Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг). Книга обліку 
придбання товарів (робіт, послуг). Книга обліку доходів і витрат. 

 
9. Податковий контроль за сплатою місцевих податків та 

зборів 
Комунальний податок: правильність визначення об’єкта опо-

даткування, документи, які підтверджують середньооблікову чи-
сельність працюючих, правильність арифметичних підрахунків, 
своєчасність та повнота перерахування до бюджету. 

Податок з реклами: документи, що використовуються при пе-
ревірці, достовірність об’єкта оподаткування, правильність за-
стосування ставок податку. Арифметичні підрахунки. 

Збір за право використання місцевої символіки: наявність до-
зволу на використання місцевої символіки з комерційною метою, 
достовірність обсягів виробленої продукції (робіт, послуг), пра-
вильність застосування ставок, своєчасність сплати в бюджет. 

Збір за видачу дозволу на розміщення об’єктів торгівлі: доку-
менти, що підлягають перевірці, методика перевірки, врахування 
зміни неоподатковуваного мінімуму доходів громадян. 

Збір за паркування автомобілів, ринковий збір: документальні 
та рейдові перевірки. 

Контроль за справлянням інших місцевих зборів, які встанов-
лені за місцем проходження практики. 
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10. Склад додатків 
Схематичне зображення складу і структури податкової інспе-

кції (адміністрації). 
Картка особового рахунку платника податку. 
Заповнена форма декларації з податку на додану вартість. 
Заповнений розрахунок акцизного збору. 
Заповнена декларація про податок на прибуток підприємств 

на прикладі трьох—чотирьох платників, що подають декларації 
різних форм. 

Заповнена форма розрахунку плати за землю. 
Заповнена форма розрахунку плати за використання водних 

ресурсів. 
Заповнена форма розрахунку податку з власників транспорт-

них засобів. 
Заповнені декларації про доходи громадян. 
Заповнена форма розрахунку єдиного податку. 
Розрахунки місцевих податків та зборів. 
Рішення про застосування фінансових санкцій. 
 

Керівник бази практики 
__________________________ «___» _____________ 2004 року 

 
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

проходження практики студентом магістерської програми «Подат-
ковий менеджмент» при Київському національному економічному 

університеті  
____________________________________________________________  
у ___________________________________________________________  

(назва бази практики) 

з «___» _____________ 2004 року до «___» ____________ 2005 року  
 
Тема дипломної роботи магістра ______________________________ 

_____________________________________________________________ 
 

№ 
з/п Розділ магістерської практики 

Кількість 
тижнів для 
виконання 

З якого 
по яке 
число 

включно 

Керівники 
практики 

1. 

Структура державної податкової 
інспекції (адміністрації), її завдан-
ня та функції. Масово-
роз’яснювальна робота 

2   

2. Облік платників податків 2   



 21

3. Облік податкових надходжень 2   

4. Робота податкових органів з при-
мусового стягнення податків 1   

5. Порядок прийняття декларацій та 
розрахунків, їх попередня перевірка 3   

6. Податковий контроль за сплатою 
місцевих податків та зборів 2   

7. Організація проведення докумен-
тальних перевірок 2   

8. Податковий контроль при спроще-
ній системі оподаткування 1   

9. Контроль податкових органів у сфе-
рі оподаткування доходів громадян 3   

 Всього: 18   

 
Керівник практики ____________________________________________  

У результаті проходження переддипломної практики сту-
дент повинен: 

 знати законодавчі та нормативно-правові акти з питань ор-
ганізації справляння податків, ведення основної податкової робо-
ти — головні завдання, функції, права та структуру органів подат-
кової служби, посадові обов’язки, права і відповідальність 
працівників податкового органу, організацію і методи податкової 
роботи на різних ділянках тощо; 

 уміти здійснювати облік платників податків та податкових 
надходжень; звіряти облікові дані з органом Державного казна-
чейства, фінансовим органом і банківськими установами щодо 
надходжень платежів до бюджету; нараховувати пеню; проводи-
ти камеральні перевірки правильності нарахування податків і 
обов’язкових платежів; роз’яснювати окремі положення податко-
вого законодавства, пропонувати шляхи його удосконалення; 
здійснювати організаційні заходи з підготовки проведення доку-
ментальної перевірки; розглядати скарги підприємств, організа-
цій, громадян з питань податкової роботи та дій посадових осіб; 
надавати консультації щодо застосування законодавчих і норма-
тивно-правових актів, складати інформаційні матеріали та пояс-
нювальні записки до них. 
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4. Підбиття підсумків практики 

Підсумки результатів виробничої практики студента підбива-
ються у процесі захисту ним звіту про практику перед комісією, 
що призначається кафедрою фінансів. Захист звіту про практику 
оцінюється диференційованою оцінкою («відмінно», «добре», 
«задовільно», «незадовільно»), яка характеризує успішність сту-
дента. 

Оцінка захисту звіту про практику студентом заноситься до 
екзаменаційної відомості та виставляється у заліковій книжці. 

Студент, який не виконав програму практики і отримав неза-
довільний відгук на базі практики або незадовільну оцінку при 
захисті звіту про практику, направляється на практику повторно 
або відраховується з університету. 

Підсумки результатів переддипломної практики підбиваються 
у процесі проведення попереднього захисту дипломних робіт пе-
ред комісією, що призначається кафедрою фінансів. На захист 
студент повинен подати всі три розділи дипломної роботи у пов-
ному обсязі з попереднім відгуком керівника. 

Зразок 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

Кафедра фінансів 
 
 

ЗВІТ 
про переддипломну практику 

______________________________________________ 
(повна назва органу бази практики) 

 
 

студента 5 курсу _______групи 
фінансово-економічного факультету 
_______________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Керівники практики: 
від кафедри_____________ 
від бази практики____________ 

 
Київ 2004 
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6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕР-
СЬКОЇ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ  

Магістерська дипломна робота (МДР) — це самостійне до-
слідження, виконане студентом на завершальному етапі навчання 
в університеті. Вона є кваліфікаційним документом, на підставі 
якого Державна екзаменаційна комісія визначає рівень теоретич-
ної підготовки випускника, його готовність до самостійної робо-
ти за фахом і приймає рішення про присвоєння кваліфікації. 

Як теоретико-прикладне дослідження МДР повинна містити 
глибоке теоретичне осмислення актуальної організаційно-
управлінської або соціально-економічної проблеми, а також обґрун-
тований проект практичного її розв’язання, виконаний на основі ре-
тельно проведеного аналізу діяльності конкретної організації-
замовника (бази практики). 

Метою підготовки МДР є поглиблення студентом теоретич-
них і практичних знань з обраного напряму спеціалізації, вироб-
лення умінь застосовувати їх при вирішенні конкретних практи-
чних завдань; сприяння розвиткові пошуку сучасних наукових 
досягнень у певній сфері та уміння їх самостійно застосовувати 
при розв’язанні прикладних проблем; визначення ступеня підго-
товки випускника до самостійної практичної діяльності. 

Працюючи над МДР, студент має засвоїти навички правильної 
постановки проблеми та обґрунтування її актуальності, формулю-
вання мети і завдань дослідження, побудови логічного плану і опти-
мальної структури, роботи з літературними джерелами та статистич-
ною інформацією, аналізу та оцінки різних аспектів діяльності 
організації, обґрунтування власних узагальнень, висновків і пропо-
зицій. 

Основними завданнями дипломної роботи є: 
 вивчення (або поглиблення) та узагальнення теоретико-

методологічних засад з обраного напряму дослідження; 
 проведення всебічної діагностики ситуації із застосуванням 

сучасного інструментарію; 
 розробка та оцінка альтернативних підходів до розв’язання 

визначених проблем; 
 обґрунтування запропонованих рішень з використанням 

ситуаційного аналізу; 
 підготовка доповіді та наочних матеріалів, що передають 

основний зміст роботи та пропозиції автора, з подальшим їх пуб-
лічним захистом. 
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Повнота й особливості реалізації цих завдань залежать від напряму 
дослідження, сфери діяльності підприємства та його специфічних рис. 

 
СТРУКТУРА, ЗМІСТ І ОБСЯГ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Магістерська дипломна робота як оригінальне теоретично-
прикладне дослідження повинна мати певну логіку побудови, по-
слідовність і завершеність. Загальний обсяг дипломної роботи 
має бути 90—110 сторінок друкованого тексту, не враховуючи 
списку літератури і додатків. 

Робота повинна бути виконана є урахуванням державних та 
галузевих стандартів (ДСТУ 3008-95. Документація. Звіти у сфері 
науки і техніки. Структура та правила оформлення). 

Мова дипломної роботи — державна, стиль — науковий, чіт-
кий, без орфографічних і синтаксичних помилок. 

Рекомендується така структура МДР: 
 зміст (план) роботи; 
 вступ; 
 бібліографія; 
 перший (теоретичний ) розділ; 
 другий (аналітичний) розділ; 
 третій (конструктивний, проектний) розділ; 
 висновки (кінцева частина); 
 література; 
 додатки. 
Зміст або план МДР може займати 1—1,5 сторінки. В ньому 

записуються назви всіх розділів і підрозділів (параграфів) із за-
значенням початкових сторінок. План роботи має відображати 
суть проблеми, її складність та логіку дослідження. Назви розді-
лів і підрозділів повинні бути стислими і зрозумілими, літератур-
но грамотними, тісно пов’язаними з назвою роботи, але не по-
вторювати її. 

У вступі (3—5 с.) дається наукове обґрунтування актуальності 
і значення обраної теми; формулюються мета, завдання і об’єкт 
дослідження; наводиться перелік застосованих методів дослі-
дження; повідомляється, чи пройшла робота якусь апробацію у 
замовника чи в іншій організації. 

У бібліографії (6—8 с.) дається аналіз використаної при ви-
конанні роботи, літератури (наукової, навчальної) за напрямками 
дослідження. Передусім це стосується висвітлення теоретичних 
аспектів теми. У цьому розділі необхідно подати підходи до ви-
значення понять, категорій, принципів, ознак, рис, складових ча-
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стин тощо у різних авторів, зміст яких буде розглянуто у першо-
му розділі роботи. При виконанні тем, які недостатньо висвітлені 
у сучасній українській економічній літературі, обов’язковим є 
включення до розділу основних законодавчих і нормативних до-
кументів для аналізу. 

Перший розділ (25—30 с.) структурно складається з 3—4 
підрозділів. У ньому слід розкрити стан теоретичних напрацю-
вань з обраної теми, проаналізувати існуючі різноманітні погляди 
(в тому числі власні) на ті чи інші аспекти, виявити нерозв’язані 
проблеми, які потребують розв’язання в теоретичному, методич-
ному та прикладному плані. 

Важливе місце в даному розділі посідає викладення методик 
аналізу визначених проблем, які використовуватимуться у наступ-
них частинах роботи. Автор має продемонструвати свою обізна-
ність з методами аналізу і на основі їх критичного огляду обґрунту-
вати вибір найпридатнішого для обраного напрямку дослідження. 

У другому розділі (30—35 с.) студент повинен виконати 
ґрунтовний аналіз фактичного стану досліджуваної проблеми ви-
ключно на матеріалах конкретної організації. 

У цьому розділі можна виділити 3—5 відносно самостійних 
підрозділів, що містять аналіз і оцінку конкретних сфер діяльнос-
ті об’єкта дослідження. Описувати історію виникнення і розвитку 
організації недоцільно. 

Розділ повинен бути максимально насиченим фактичною інфор-
мацією (таблиці, графіки, діаграми, схеми), що відображають відпо-
відні результати діяльності організації за останніх 3—5 років. 

Слід чітко розмежувати джерела походження використаної при 
аналізі інформації: що запозичене з літератури, що одержано з до-
кументів організації, а які дані здобуті шляхом власних спостере-
жень, експериментів, розрахунків, соціологічних опитувань тощо. 

Розділ завершується оцінкою одержаних результатів. 
Третій розділ (20—25 с.) має містити обґрунтовані пропозиції 

студента, спрямовані на досягнення мети, поставленої у вступі. Струк-
турно вміщує 3—4 підрозділи. Характер і зміст заходів, що пропо-
нуються, повинні базуватися на аналізі, проведеному в другому роз-
ділі МДР. Невіддільною частиною обґрунтування пропонованих 
студентом заходів має бути розрахунок економічної ефективності. 

За результати розрахунків та зроблені на цій основі висновки від-
повідальність несе студент — автор магістерської дипломної роботи. 

Однією з ознак високої якості магістерської дипломної роботи 
є застосування економіко-математичних методів та електронно-
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обчислювальних машин як під час аналізу, так і при обґрунту-
ванні запропонованих заходів. 

Висновки (4—6 с.) є завершальною частиною МДР. Вони мі-
стять стислий виклад актуальності теми, зроблених оцінок та уза-
гальнень під час аналізу, пропозицій автора та їх економічної 
ефективності. Ознайомлення з текстом висновків повинно сфор-
мувати у читача уявлення про ступінь реалізації автором дипло-
мної роботи поставленої мети і завдань.  

Література включає складений за чинними правилами пере-
лік використаних літературних джерел (додаток 5). 

У додатки виносяться громіздкі таблиці допоміжного харак-
теру, блок-схеми, зразки форм таблиць та анкет соціологічного 
опитування тощо. 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Дипломна робота має бути виконана і оформлена з додержан-
ням усіх технічних вимог до наукових робіт. Текст роботи має 
бути набраний на комп’ютері на одному боці аркуша білого па-
перу формату А4. Шрифт Times New Roman, 14 пт, через 1,5 ін-
тервали. Можна також подати таблиці та ілюстрації на аркушах 
формату А3. 

Текст розміщується на сторінці, яка обмежується полями: лі-
вим — не менш як 20 мм, правим — не менш як 10 мм, верхнім 
— не менш як 20 мм, нижнім — не менш як 20 мм. Відстань між 
заголовком і текстом має бути в межах 15—20 мм.  

Дипломна робота починається з титульного аркуша, який ви-
конується за формою (додаток 3). 

За титульним аркушем розміщують послідовно: 
індивідуальне завдання,  
реферат (0,5—1 сторінка), в якому слід указати загальний обсяг 

роботи, кількість таблиць, рисунків, ключові поняття і викласти в 
дуже стислій формі сутність роботи (зразок наведено в додатку 4); 

відгук наукового керівника,  
зовнішню рецензію,  
зміст роботи,  
вступ,  
бібліографію,  
перший, другий, третій розділ,  
висновки, 
літературу,  
додатки. 
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У змісті зазначають початкові сторінки кожного розділу і під-
розділу. Назви розділів і підрозділів у змісті й тексті мають бути 
однаковими. Реферат, відгук наукового керівника і зовнішню ре-
цензію не нумерують. 

Вступ, кожний розділ, висновки і список літератури почина-
ються з нової сторінки, а наступний підрозділ — одразу після за-
кінчення попереднього.  

Розділи, підрозділи, пункти й підпункти слід нумерувати 
арабськими цифрами і друкувати з абзацним відступом. 

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах усього 
тексту за винятком додатків (1, 2, 3 і т. ін.). 

Номер підрозділу або пункту включає номер розділу і поряд-
ковий номер підрозділу або пункту, відокремлені крапкою (1.1, 
1.2 і т. ін.). 

Номер підпункту включає номери розділу, підрозділу, пункту 
і порядковий номер підпункту, відокремлені крапкою (1.1.1.1, 
1.1.1.2, 1.1.1.3 і т. д.). 

Після номеру розділу, підрозділу, пункту і підпункту в тексті 
роботи крапку не ставлять. 

Якщо текст поділяють тільки на пункти, їх слід нумерувати (за 
винятком додатків) порядковими номерами в межах усього тексту. 

Заголовки 
Розділи, підрозділи повинні мати заголовки, що чітко й корот-

ко відображають їхній зміст. 
Заголовки розділів, підрозділів і пунктів слід друкувати з аб-

зацним відступом з великої літери без крапки в кінці та без під-
креслень. 

Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють 
крапкою. Перенесення слів у заголовку розділу не допускається. 
За використання набірних друкарських форм заголовки розділів і 
підрозділів слід виділяти шрифтом. 

Переліки 
У тексті пунктів або підпунктів можуть бути переліки. Перед 

кожною позицією переліку слід ставити дефіс або (за необхіднос-
ті послатися в тексті на один із переліків) малу літеру, після якої 
ставлять дужку. Для подальшої деталізації переліку необхідно 
використовувати арабські цифри, після яких ставлять дужку. 

Перелік першого рівня деталізації друкують малими літерами 
з абзацного відступу, другого рівня — з відступом щодо місця 
розташування переліків першого рівня. 

Приклад 
а) ___________________________________________________  



б) ___________________________________________________  
1)_________________________________________________  
2)_________________________________________________  

в) ___________________________________________________  
 
Таблиці 
Таблиці застосовують для уточнення та зручності порівню-

вання показників. Таблицю слід розташовувати безпосередньо 
після тексту, в якому вона згадується вперше, або на наступній 
сторінці. Назва таблиці має точно і стисло відображати її зміст. 
Назву слід розміщувати посередині над першою частиною таб-
лиці, над іншими частинами таблиці пишуть «Продовження таб-
лиці ___» із зазначенням номера таблиці. 

Таблиця____ 
(номер) 

___________________________ 
(назва таблиці) 

 Заголовки стовпців  

    Підзаголовки стовпців 

1 2 3 4 5 Нумерація стовпців 
     

     

     

Рядки 

      
Стовпці  

Головка таблиці 
Боковик 

(заголовки рядків) 

 
Таблиці (за винятком таблиць у додатках) слід нумерувати 

арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах розділу. 
Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номе-
ра таблиці, відокремлених крапкою, наприклад, «Таблиця 2.1» — 
перша таблиця другого розділу. 

Таблиці кожного додатка позначають окремою нумерацією 
арабськими цифрами з додаванням перед цифрою позначення 
додатка. 

Якщо в тексті роботи є тільки одна таблиця, її позначають 
«Таблиця 1» або «Таблиця В.1», якщо таблицю наведено в додат-
ку В. 
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На всі таблиці мають бути посилання в тексті, які складаються 
зі слова «таблиця» із зазначенням її номера. 

Заголовки стовпців і рядків таблиці слід друкувати з великої 
літери, підзаголовки стовпців — з малої, якщо вони є продов-
женням заголовка, або з великої, якщо вони мають самостійне 
значення. У кінці заголовків і підзаголовків таблиць крапки не 
ставлять, заголовки і підзаголовки стовпців друкують в однині. 

Таблиці ліворуч, праворуч і знизу, як правило, обмежують лі-
ніями. 

Розділяти заголовки і підзаголовки боковика і стовпців діаго-
нальними лініями не допускається. 

Горизонтальні й вертикальні лінії, що розмежовують рядки 
таблиці, можна не креслити, якщо брак таких не ускладнює кори-
стування таблицею. 

Заголовки стовпців, як правило, друкують паралельно рядкам 
таблиці. За необхідності допускається перпендикулярне розмі-
щення заголовків стовпців. 

Головку таблиці треба відокремлювати лінією від її тексту. 
Допускається розміщення таблиці вздовж довгого боку ар-

куша. 
Якщо рядки або стовпці таблиці виходять за формат сторінки, 

то таблицю ділять на частини, які розміщують одна під одною 
або поряд, при цьому в кожній частині таблиці повторюють її го-
ловку й боковик. 

У разі поділу таблиці на частини допускається її головку або 
боковик заміняти відповідно номерами стовпців і рядків. При 
цьому нумерують арабськими цифрами стовпці і (або) рядки 
першої частини таблиці. 

Якщо в кінці сторінки таблиця переривається і її продовження 
буде на наступній сторінці, то в першій частині таблиці нижню 
горизонтальну лінію, що обмежує таблицю, не креслять. 

Графічний матеріал 
Графічний матеріал — рисунки (схеми, діаграми тощо) роз-

міщують у МДР для встановлення властивостей або характерис-
тик об’єкта, а також для кращого розуміння тексту МДР. На гра-
фічний матеріал мають бути посилання в тексті МДР. 

Графічний матеріал треба розмістити безпосередньо після те-
ксту, в якому про нього згадується вперше, або на наступній сто-
рінці, а за необхідності — у додатку. 

За наявності у МДР таблиць, що доповнюють графічний мате-
ріал, таблиці слід розміщувати після графічного матеріалу.  



Графічний матеріал може мати тематичну назву, яку розмі-
щують під ним. 

За необхідності під графічним матеріалом розміщують пояс-
нювальні дані. Слово «рисунок» і назву подають після пояснюва-
льних даних. 

Графічний матеріал (за винятком графічного матеріалу додат-
ків) слід нумерувати арабськими цифрами порядковою нумерацією 
в межах розділу. Якщо рисунок один, його позначають «Рис. 1». 

Номер рисунка складається з номера розділу та порядкового 
номера рисунка, відокремлених крапкою (Рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Динаміка ПДВ в Україні 

Графічний матеріал кожного додатка позначають окремою 
нумерацією арабськими цифрами з додаванням перед цифрою 
позначення додатка (Рис. В.3). 

Рисунок (діаграму, схему тощо), як правило, слід виконувати 
на одній сторінці. Якщо рисунок не вміщується на одній сторінці, 
дозволяється переносити його на інші сторінки. При цьому тема-
тичну назву розміщують на першій сторінці, пояснювальні да-
ні— на кожній сторінці і під ними друкують «Рис...., аркуш...», 
якщо є кілька рисунків, і «Рис. 1, аркуш...», якщо є один рисунок. 

Формули 
Формули за винятком тих, які є в додатках, мають нумерува-

тися арабськими цифрами порядковою нумерацією в межах роз-
ділу, які друкують на рівні формули праворуч у круглих дужках.  
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Номер формули складається з номера розділу і порядкового 
номера формули, відокремлених крапкою. 
Приклад: 
(3.1), (3.3). 
Посилання в тексті на порядкові номери формули дають у дужках. 
Приклад: 
…у формулі (1.1). 
Формули в додатках нумерують окремо арабськими цифрами 

в межах кожного додатка з додаванням перед цифрою позначен-
ня додатка. 
Приклад: 
…у формулі (В.1). 
У формулі як символи фізичних величин слід застосовувати 

позначення, встановлені відповідними стандартами або іншими 
документами. 

Пояснення символів і числових коефіцієнтів, що входять до 
формули, якщо вони не пояснювалися в тексті, мають бути наве-
дені безпосередньо під формулою. 

Пояснення кожного символу слід давати з нового рядка в тій 
послідовності, в якій символи наведено у формулі. Перший рядок 
пояснення має починатися словом «де» без двокрапки. 

Формули, що подаються одна за одною і не розділені текстом, 
відокремлюють комою. 

ПРАВИЛА ЦИТУВАННЯ ТА ПОСИЛАННЯ НА ВИКОРИСТАНІ ДЖЕ-
РЕЛА 

При написанні дипломної роботи студент повинен давати по-
силання на джерела, матеріали з яких наводяться в дипломній 
роботі або на ідеях і висновках яких розробляються проблеми, 
задачі, питання, вивченню яких присвячена дипломна робота. Та-
кі посилання дають змогу відшукати документи і перевірити до-
стовірність відомостей про цитування документа, дають необхід-
ну інформацію щодо нього, допомагають з’ясувати його зміст, 
мову тексту, обсяг. Посилатися слід на останні видання публіка-
цій. На більш ранні видання можна посилатися лише в тому разі, 
коли в них є матеріал, який не включено до останнього видання. 

Якщо використовують відомості, матеріали з монографій, оглядо-
вих статей, інших джерел з великою кількістю сторінок, тоді в поси-
ланні необхідно точно вказати номери сторінок, ілюстрацій, таблиць, 
формул з джерела, на яке дано посилання в дипломній роботі. 
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Посилання даються одразу після закінчення цитати у квадрат-
них дужках, де вказується порядковий номер джерела у списку 
літератури та відповідна сторінка джерела (наприклад [4, с. 35]), 
або під текстом цієї сторінки у вигляді виноски, в якій указують 
прізвище та ініціали автора, назву джерела, видавництво, рік ви-
дання та сторінку. 

Література 
Література подається в такій послідовності: 
1) Закони України; 
2) Укази Президента України; 
3) Постанови Кабінету Міністрів України; 
4) інструкції та нормативні акти міністерств і відомств; 
5) наукова, навчально-методична, спеціальна література, ви-

дана українською або російською мовами в алфавітному порядку; 
6) наукова, навчально-методична, спеціальна література, ви-

дана іноземними мовами; 
7) статистичні збірники і матеріали конкретних баз практики. 
Додатки 
Матеріал, що доповнює положення МДР, допускається роз-

міщувати в додатках. Додатками можуть бути: графічний матері-
ал, таблиці великого формату, розрахунки, опис алгоритмів і 
програм задач, що розв’язуються на ЕОМ, тощо. 

Додатки можуть бути обов’язковими та інформаційними. Ін-
формаційні додатки можуть бути рекомендованого або довідко-
вого характеру. 

Додатки позначають великими літерами української абетки, 
починаючи з А, за винятком літер Ґ, Є, З, І, Ї, Й, О, Ч, Ь. Після 
слова «Додаток» друкують літеру, що позначає його послідов-
ність. 

Допускається позначення додатків літерами латинської абет-
ки, за винятком літер І та О. 

У разі повного використання літер української та латинської 
абеток допускається позначення додатків арабськими цифрами. 

Якщо у МДР один додаток, то він позначається «Додаток А». 
Кожний додаток слід починати з нової сторінки із зазначен-

ням угорі в середині сторінки слова «Додаток» і його позначен-
ням, а під ним у дужках для обов’язкового додатка друкують 
слово «обов’язковий», а для інформаційного — «рекомендова-
ний» чи «довідковий». Додаток повинен мати заголовок, який 
друкують симетрично щодо тексту з великої літери окремим ря-
дком. 



 33

Текст кожного додатка за необхідності може бути поділений 
на розділи, підрозділи, пункти, підпункти. 

Запозичена з літературних чи статистичних джерел інформа-
ція (формули, таблиці, схеми, графіки, висновки тощо) потребує 
обов’язкових посилань (у квадратних дужках) на порядковий но-
мер джерела у списку використаної літератури та номери сторі-
нок, з яких узято інформацію. 

 
ЕТАПИ ВИКОНАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Виконання дипломної роботи складається з таких основних 
етапів: 

1) визначення напряму дослідження; 
2) вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи; 
3) проведення досліджень і написання роботи; 
4) оформлення дипломної роботи; 
5) підготовка до публічного захисту і захист роботи. Графік 

виконання дипломної роботи (додаток 7) затверджується на по-
чатку навчального року, контролюється науковим керівником і 
кафедрою. За порушення графіка студент може бути недопуще-
ний до захисту дипломної роботи. 

Визначення напряму дослідження 

Визначення напряму дослідження здійснюється, виходячи з 
наукових інтересів студента, тематики наукових досліджень ка-
федри, замовлень підприємств тощо. 

Вибираючи напрям дослідження, доцільно користуватися за-
пропонованим переліком тем, проте він не є обов’язковим і може 
уточнюватись або доповнюватись за бажанням студента та його 
наукового керівника. 

Вибір і затвердження теми та плану дипломної роботи 

Тема магістерської дипломної роботи повинна бути актуаль-
ною, мати теоретичне і прикладне значення, відповідати сучас-
ному стану та перспективам розвитку економічної науки і госпо-
дарської практики. 

Студент може скористатися тематикою МДР, яку розробляє і 
щорічно переглядає кафедра. Студенту надається право запропо-
нувати свою тему з необхідним обґрунтуванням її дослідження. 
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Тема роботи має бути погоджена як з випускною кафедрою, 
так і з організацією, на матеріалах якої вона виконуватиметься. 

Обираючи тему, слід ураховувати її актуальність для організації, 
можливість одержання відповідних матеріалів (планових, звітних, 
статистичних), проведення власних спостережень, розрахунків, екс-
периментів, наявність літературних джерел, власні напрацювання. 

Обов’язковою вимогою до магістерської дипломної роботи є її 
корисність і практична цінність. МДР має бути написана на ма-
теріалах конкретної організації. 

Студенти денної форми навчання проходять переддипломну 
практику за направленнями випускної кафедри; матеріали для 
аналітичної частини роботи вони одержують за місцем практики. 

Студенти вечірньої та заочної форм навчання одержують ма-
теріали для аналітичної частини МДР за місцем основної роботи. 

Виконання магістерської дипломної роботи на абстрактну те-
му без використання й аналізу матеріалів, що характеризують ді-
яльність конкретної організації, не допускається. 

Пропозиції щодо вибору теми МДР студент спочатку обгово-
рює з науковим керівником від кафедри. За поданням наукових 
керівників кафедра розглядає пропозиції студентів і після їх 
схвалення готує проект відповідного наказу. 

Закріплення за студентом теми магістерської дипломної роботи 
оформлюється наказом ректора КНЕУ не пізніше як за півроку до за-
кінчення навчання за магістерською програмою. Цим самим наказом 
призначаються наукові керівники магістерських дипломних робіт. 

Обов’язками наукових керівників є: 
— консультування студентів з питань вибору теми роботи, 

розробки її плану, добору спеціальної літератури, підготовки 
окремих розділів; 

— видача студентові завдання на дипломну роботу із зазна-
ченням термінів виконання кожного розділу; 

— контроль за дотриманням студентом регламенту підготовки МДР; 
— контроль якості дипломної роботи; 
— підготовка вігуку про МДР з ґрунтовною характеристикою 

її якості відповідно до критеріїв оцінки. 
План дипломної роботи повинен відповідати темі дослідження, 

мати чітку логіку поєднання теоретико-методичної, аналітичної та 
конструктивної частин. При розробці та обговоренні плану дослі-
дження необхідно скласти поетапний календарний план написання 
дипломної роботи згідно із затвердженим на кафедрі регламентом. 
Невиконання графіка та систематичне відхилення від регламенту є 
підставою для недопущення студента до захисту дипломної роботи. 
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Проведення досліджень і написання роботи 

Головним завданням цього етапу є написання тексту диплом-
ної роботи відповідно до затверджених теми та плану. Студент 
має ґрунтовно ознайомитись з теоретичними засадами обраної 
проблематики, на підставі аналізу літературних джерел узагаль-
нити існуючі підходи та обґрунтувати методичний фундамент 
своїх досліджень. За допомогою цього інструментарію та загаль-
новідомих сучасних прийомів і методів аналізу проводиться діа-
гностика об’єкта дослідження під кутом зору обраної теми та ви-
значаються наявні проблеми і причини їх виникнення. Це, у свою 
чергу, є основою для розробки і обґрунтування альтернативних 
пропозицій щодо усунення проблем і визначення найбільш доціль-
ного способу їх розв’язання в умовах конкретного підприємства. 

В ході реалізації цього етапу робота з літературними джерелами 
ведеться паралельно з дослідженнями на підприємстві, окремі аспек-
ти дипломної роботи можуть уточнюватися або коригуватися. 

Підготовка до захисту дипломної роботи 

Згідно з регламентом студент зобов’язаний подавати диплом-
ну роботу науковому керівникові на першу перевірку частинами 
у встановлені строки. У разі недодержання студентом календар-
ного графіка виконання МДР керівник магістерської програми, за 
поданням наукового керівника дипломної роботи, має право звер-
нутися до ректора з пропозицією відрахувати студента з магіст-
ратури як такого, що не виконує навчальний план. 

Після завершення написання роботи студент подає дипломну 
роботу науковому керівникові для одержання від нього письмо-
вого відгуку з оцінкою дипломного дослідження. Зразок відгуку 
наукового керівника наведено в додатку 1. 

Магістерська дипломна робота, підписана автором, з письмо-
вим відгуком наукового керівника подається керівникові магіс-
терської програми (завідувачу випускаючої кафедри). 

Керівник магістерської програми вирішує питання про допуск 
студента до захисту, роблячи відповідний запис на титульному 
аркуші дипломної роботи. 

У разі невідповідності магістерської дипломної роботи вимо-
гам даних рекомендацій керівник МДР може не допустити студен-
та до захисту дипломної роботи. 

Рішення керівника магістерської програми щодо недопущення 
студента до захисту має бути затверджене на засіданні кафедри. 
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Якщо студент допущений до захисту магістерської дипломної ро-
боти, кафедра видає йому направлення до рецензента. Зовнішню ре-
цензію на МДР може зробити висококваліфікований фахівець, який 
спеціалізується на розв’язанні проблем, споріднених з темою роботи. 
Списки рецензентів затверджуються наказом ректора КНЕУ. 

Зовнішня рецензія має містити ґрунтовний аналіз і диференці-
йовану оцінку якості магістерської дипломної роботи. Зразок 
структури рецензії вміщено в додатку 2. 

 
Порядок захисту дипломної роботи 

Порядок захисту магістерської дипломної роботи встановлю-
ється «Положенням про державні екзаменаційні комісії». 

Студент готує до захисту реферат та ілюстративний матеріал 
(таблиці, графіки, діаграми, рисунки) для всіх членів комісії. 

Час виступу не повинен перевищувати 10 хвилин, має бути 
стислим, конкретним, з використанням ілюстративного матеріа-
лу: плакатів, роздаткового матеріалу (набору таблиць, графіків, 
діаграм, схем або відповідних слайдів). Головне призначення та-
ких додатків — детально та наочно проілюструвати ті чи інші 
твердження автора, тому необхідно вчасно посилатися на відпо-
відний матеріал, акцентувати на ньому увагу членів комісії. 

У разі використання слайдів треба переконатися у наявності 
проектора, екрана, можливості затемнення, доступних джерел 
електричного струму та пам’ятати про специфіку підготовки та 
застосовування цього методу презентації. 

Захист роботи розпочинається з доповіді, в якій студент має 
розкрити: 

— актуальність теми; 
— структуру роботи; 
— об’єкт дослідження; 
— висновки з аналізу, зміст запропонованих заходів та обґру-

нтування їх ефективності (рекомендується витратити не менше 
70 % часу, відведеного для доповіді). 

Завершуючи доповідь, випускник має відзначити: які його 
розробки та висновки впроваджені або намічені до впроваджен-
ня; де ще слід, на його думку, застосувати результати досліджен-
ня; яка фактична чи очікувана соціально-економічна ефектив-
ність запропонованих ним заходів. 

Під час доповіді слід звертатися до ілюстративного матеріалу, 
коротко пояснюючи його зміст. 
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Члени ДЕК, присутні на захисті, можуть ставити випускнику 
запитання з метою визначення рівня його спеціальної підготовки 
та ерудиції. 

Після відповіді на запитання слово надається рецензенту або 
зачитується його рецензія. На зауваження рецензента випускник 
повинен дати аргументовану відповідь. Після цього слово надаєть-
ся науковому керівникові для характеристики й оцінки роботи. 

Під час захисту ведеться протокол засідання ДЕК. Окремо 
відзначається думка членів ДЕК про практичну цінність і реко-
мендації щодо використання пропозицій автора. 

Загальний час захисту МДР не повинен перевищувати 30 хви-
лин у середньому на одного студента. 

Після обговорення підсумків захисту на закритому засіданні 
ДЕК виноситься її рішення. У разі незгоди між членами ДЕК дум-
ка голови є вирішальною. Рішення комісії оголошується її голо-
вою того ж дня. 

Випускники, які одержали під час захисту незадовільні оцінки, 
відраховуються з університету, отримуючи академічну довідку. До 
повторного захисту магістерська дипломна робота може бути подана 
протягом трьох років після закінчення навчання в університеті. Після 
захисту МДР передається на зберігання до архіву університету. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Підсумкову, диференційовану за чотирибальною шкалою, 
оцінку магістерської дипломної роботи визначає державна екза-
менаційна комісія, її рішення є остаточним і оскарженню не під-
лягає. 

У процесі визначення оцінки враховується низка важливих 
показників якості МДР: 
Змістовні аспекти роботи: 
 актуальність обраної теми дослідження; 
 спрямованість роботи на розробку реальних практичних ре-

комендацій; 
 відповідність логічної побудови роботи поставленим цілям і 

завданням; 
 широта й адекватність методологічного та діагностичного 

апарату; 
 наявність альтернативних підходів до розв’язання визначе-

них проблем; 
 рівень обґрунтування запропонованих рішень; 
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 ступінь самостійності проведення дослідження; 
 розвиненість мови викладення роботи та її загальне оформ-

лення. 
Якість захисту роботи: 
 уміння стисло, послідовно й чітко викласти сутність і ре-

зультати дослідження; 
 здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 

погляди; 
 загальний рівень підготовки студента; 
 володіння культурою презентації. 

 
Основні умови одержання оцінки 

Відмінно. Дипломна робота є бездоганною: містить елемен-
ти новизни, має практичне значення, доповідь логічна і корот-
ка, проголошена вільно, зі знанням справи, відгук і рецензія 
позитивні, відповіді на запитання членів ДЕК правильні і стис-
лі. 

Добре. Тема роботи розкрита, але мають місце окремі недолі-
ки непринципового характеру: в теоретичній частині поверхово 
зроблений аналіз літературних джерел, елементи новизни чітко 
не подані, недостатньо використані інформаційні матеріали орга-
нізації-замовника, мають місце окремі зауваження в рецензії та 
відгуках, доповідь логічна, проголошена вільно, відповіді на за-
питання членів ДЕК в основному правильні, оформлення роботи 
в межах вимог. 

Задовільно. Тема МДР в основному розкрита, але мають міс-
це недоліки змістовного характеру: нечітко сформульована ме-
та роботи, теоретичний розділ має виражений компілятивний 
характер, наукова полеміка відсутня, в аналітичній частині є 
надлишок елементів описовості, добір інформаційних матеріа-
лів (таблиці, графіки, схеми) не завжди обґрунтований, заходи 
і пропозиції, що містяться в третьому розділі, обґрунтовані не-
переконливо, рецензія і відгуки містять окремі зауваження, 
доповідь прочитана за текстом, не всі відповіді на запитання 
членів ДЕК правильні або повні. Є зауваження щодо оформ-
лення дипломної роботи. 

Незадовільно. Нечітко сформульована мета МДР. Розділи по-
гано пов’язані між собою. Відсутній критичний огляд сучасних 
літературних джерел. Аналіз виконаний поверхово, переважає 
описовість на шкоду системності і глибині. Пропоновані заходи 
випадкові, з аналізу не випливають, економічне обґрунтування 
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неповне. Оформлення роботи далеке від зразкового. Ілюстрації 
до захисту відсутні. Відповіді на запитання членів ДЕК неточні 
або неповні. 

Дипломна роботи до захисту не допускається. Подана нау-
ковому керівникові на перевірку або на будь-який подальший 
етап проходження з порушенням строків, установлених регламен-
том. Написана на тему, яка своєчасно не була затверджена нака-
зом по університету. Виконана несамостійно. Структура не від-
повідає вимогам. Відсутнє економічне обґрунтування 
пропонованих заходів. Не оправлена у тверду палітурку, недбало 
оформлена. 

Додаток 1 

ФОРМА ВІДГУКУ НАУКОВОГО КЕРІВНИКА 

ВІДГУК 
на магістерську дипломну роботу 

 
студента ____________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові) 

 
на тему: _____________________________________________________  

(назва теми) 

____________________________________________________________  
 
 

(Текст відгуку) 
 
 
Загальна оцінка магістерської дипломної роботи та висновки щодо 

рекомендації до захисту в ДЕК. 
 
 

Науковий керівник 
_____________________________________________________________ 

(посада, місце роботи) 

 
 

_____________  ______________________ 
 (підпис)  (ініціали, прізвище) 

 
 
«_____» ______________200__ р. 
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Додаток 2 

ЗРАЗОК ФОРМИ ЗОВНІШНЬОЇ РЕЦЕНЗІЇ 

РЕЦЕНЗІЯ 
на магістерську дипломну роботу 

студента КНЕУ ________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові) 

_____________________________________________________________ 
(назва теми) 

1. Актуальність теми 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

2. Наукова новизна 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

3. Якість проведеного аналізу проблеми 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Практична цінність висновків і рекомендацій 
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 

4. Наявність недоліків 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 

5. Загальний висновок і оцінка магістерської дипломної роботи 
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 
 
Рецензент  

________________________  _____________  ______________________ 
(посада) (підпис)  (ініціали, прізвище) 

_____________________________________________________________ 
(місце роботи) 

 
 
Печатка «____» ______________ 200__ р. 
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Додаток 3 

ЗРАЗОК ФОРМИ ТИТУЛЬНОГО АРКУША ДИПЛОМНОЇ РО-
БОТИ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Фінансово-економічний факультет 
Кафедра фінансів 

 
 

МАГІСТЕРСЬКА ДИПЛОМНА РОБОТА 
 
 
на тему «____________________________________________________» 
 
 

Виконав(ла) студент(ка) 
_____________________________ 

(прізвище та ініціали) 

Спеціальність — Фінанси 
Магістерська програма 
«Податковий менеджмент» 
курс ____, ______________форма 
навчання  
 
Науковий керівник ____________ 
_____________________________ 

(вчений ступінь, посада, прізвище та ініціали) 

 
Рецензент ____________________ 
_____________________________ 

(місце роботи, посада, прізвище та ініціали) 

 
Робота допущена до захисту в ДЕК 
протокол №__ від ___________ 
Завідувач кафедри, д-р екон. наук, професор _________ _____________ 
 (підпис)  (прізвище та ініціали) 

 
 
 

Київ 200__ 



 42

Додаток 4 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ РЕФЕРАТУ 

РЕФЕРАТ 

Дипломна робота містить __ сторінок, __ таблиць, __ рисунків, спи-
сок літератури з __ найменувань, __ додатків. 

НАЗВА ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ 

Предметом дослідження є...  
Об’єктом дослідження виступає... 
Мета дипломної роботи полягає в... 
Завданнями роботи є... 
За результатами дослідження сформульовані... 
Одержані результати можуть бути використані... 
Рік виконання дипломної роботи... 
Рік захисту роботи... 
 

Додаток 5 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Закон України «Про господарські товариства» від 19.06.91 // Відомості 
Верховної Ради України. — 1991. —  № 49. 

2. Народне господарство України в 1992 році: Статистичний щорічник / М-во 
статистики України. — К.: Техніка, 1993. — 493 с. 

3. Юридический справочник предпринимателя / Рук. авт. колл. Ю.С. Шем-
шученко. — К.: Перлит продакшн ЛТД, 1992. — 636 с. 

4. Мескон М. Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента: Пер. с англ. 
— М.: Дело, 1992. — 702 с. 

5. Киселев Б. Н., Алешина И. А. Основы стратегического управления: Учеб. 
пособие для слушателей высш. шк. управлення / Гос. акад. упр. им. С. Орджо-
никидзе. — М., 1993. — 47 с. 

6. Васильев Ю.П. Управление развитием производства (Опыт США). — М.: 
Экономика, 1989. — 239 с. 

7. Башнянин Г., Носов О., Хміль Ф. Становлення менеджменту в Україні // 
Економіка України. — 1994. — № 12. — С. 86—87. 

8. Тичи Н., Деванна М. А. Лидеры реорганизации (Из опыта американских 
корпораций): Сокр. пер. с англ. / Науч. ред. и авт. предисл. Н.А. Климов. — М.: 
Экономика, 1990. — 204 с. 

9. Chase R. B., Aquilano N. Production and Operations Management: a life cycle 
Approach. — 6 th edition. — Boston, Home Wood, Irwin, 1992. — 234 р. 
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Додаток 6 

ФОРМА ЗАВДАННЯ НА ДИПЛОМНУ РОБОТУ 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
Факультет____________________________________________________ 
Кафедра______________________________________________________ 

 ЗАТВЕРДЖУЮ: 
Завідувач кафедри__________ ____________________ 

 (підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові) 

«_____» ___________________200__ р. 

ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ 
на магістерську дипломну роботу 

на тему: _____________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
Студенту V курсу спеціальності__________________________________ 
 (код, повна назва спеціальності) 

Магістерська програма_________________________________________ 
 (повна назва програми) 

Тему магістерської дипломної роботи затверджено наказом ректора  
від «_____» _________________ 200__ р. №_________  

Дипломна робота виконується на матеріалах 
_____________________________________________________________ 

Орієнтовний план дипломної роботи і терміни подання розділів 
науковому керівникові1 

 
Розділ І 
_____________________________________________________________ 

(назва — термін подання (денна форма—до 15.02; вечірня—до 15.06; заочна—до 15.06) 

 
Розділ ІІ 
_____________________________________________________________ 

(назва — термін подання (денна форма—до 15.04; вечірня—до 1.09; заочна—до 30.09) 

_____________________________________________________________ 
 

1 Порушення студентом термінів подання заяви на затвердження теми дипломної 
роботи, погодження з керівником індивідуального завдання, несвоєчасне завершення 
розділів та роботи в цілому є підставою для його відрахування з університету як такого, 
що не виконує навчальний план. 
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Розділ ІІІ____________________________________________________ 
(назва — термін подання (денна форма—до 15.05; вечірня—до 25.09; заочна—до 10.11) 

Закінчення дод. 6 
 
Термін подання завершеної роботи науковому керівникові для оформ-

лення відгуку _________________________________________________ 
 (денна форма—до 1.06; вечірня—до 5.10; заочна—до 20.11) 

Предмет дослідження_______________________________________ 

Мета дипломної роботи _____________________________________ 

Конкретні завдання, які студент повинен виконати для досягнення 
поставленої мети: 

 
У розділі І ___________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

 
У розділі ____________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

 
У розділі ІІІ _________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  
____________________________________________________________  

Завдання підготував 
науковий керівник ______________ ___________________________ 
 (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

«______»___________ 200__ р. 
Завдання одержав 
студент  ______________ ___________________________ 
 (підпис) (прізвище, ім’я, по батькові) 

«______»___________ 200__ р. 

Примітка: Перша сторінка індивідуального завдання на магістерську дипломну роботу за-
повнюється студентом під керівництвом наукового керівника, друга — науковим керівником. 
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Додаток 7 

ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ 
РОБІТ СТУДЕНТАМИ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Термін подання на кафедру за регламентом 

І розділу ІІ розділу ІІІ розділу Роботи в цілому 

15 лютого 15 квітня 15 травня 1 червня 

ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ 
РОБІТ СТУДЕНТАМИ ВЕЧІРНЬОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Термін подання на кафедру за регламентом 

І розділу ІІ розділу ІІІ розділу Роботи в цілому 

15 червня 1 вересня 25 вересня 5 жовтня 

ВИКОНАННЯ РЕГЛАМЕНТУ ПІДГОТОВКИ МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ 
РОБІТ СТУДЕНТАМИ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

Термін подання на кафедру за регламентом 

І розділу ІІ розділу ІІІ розділу Роботи в цілому 

15 червня 30 вересня 10 листопада 20 листопада 

7. ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА МАГІСТЕРСЬКИХ ДИПЛОМНИХ 
РОБІТ 

Податкова політика і податкова система 

1. Податкова політика держави та її вплив на економічне зрос-
тання. 

2. Податки в системі державного регулювання економіки. 
3. Податкова система України: етапи становлення та перспек-

тиви розвитку. 
4. Податкові реформи в умовах ринкової трансформації еко-

номіки. 
5. Податки як основа формування доходів бюджету. 
6. Податки на споживання та перспективи їх розвитку в Україні. 
7. Система прибуткового оподаткування юридичних і фізич-

них осіб та її оптимізація. 
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8. Майнове оподаткування та шляхи його розвитку в Україні. 
9. Платежі за ресурси та їх вплив на раціональне природоко-

ристування. 
10. Система оподаткування юридичних осіб. 
11. Система оподаткування фізичних осіб. 

Форми і види оподаткування 

12. Податок на додану вартість як фіскальний інструмент дер-
жави. 

13. Податок на додану вартість у системі оподаткування спо-
живання. 

14. Податок на додану вартість та його роль у формуванні бю-
джетів. 

15. Податок на додану вартість: проблеми вдосконалення меха-
нізму стягнення та адміністрування. 

16. Роль податку на додану вартість у регулюванні споживчого 
попиту і пропозиції.  

17. Податок на додану вартість і його вплив на розвиток зовніш-
ньоекономічної діяльності. 

18. Проблеми ухилення від сплати ПДВ та шляхи вдосконален-
ня механізму його стягнення. 

19. Акцизне оподаткування і його розвиток в Україні. 
20. Акцизний збір та його роль у системі оподаткування спо-

живання в Україні. 
21. Акцизний збір: проблеми вдосконалення механізму стяг-

нення та адміністрування. 
22. Митне оподаткування в Україні та його роль у формуванні 

доходів бюджету. 
23. Митне оподаткування у системі тарифного регулювання зов-

нішньоекономічних відносин. 
24. Податок на прибуток підприємств у системі прямого оподат-

кування. 
25. Податок на прибуток підприємств і його вплив на ефектив-

ність господарювання в Україні. 
26. Податок на прибуток підприємств в системі оподаткування 

підприємств. 
27. Податок на прибуток підприємств: проблеми вдосконалення 

механізму стягнення та адміністрування. 
28. Роль податку на прибуток підприємств у формуванні дохо-

дів держави та суб’єктів господарювання. 



 47

29. Оподаткування доходів громадян: проблеми становлення і 
розвитку. 

30. Оподаткування доходів громадян в системі податків з на-
селення. 

31. Оподаткування доходів громадян і його роль у розвитку 
підприємницької діяльності. 

32. Оподаткування доходів громадян та шляхи його вдоскона-
лення в Україні. 

33. Оподаткування доходів громадян як основа прибуткового 
оподаткування. 

34. Податок на доходи фізичних осіб: проблеми вдосконалення 
механізму стягнення та адміністрування. 

35. Прибуткове оподаткування громадян та його роль у регу-
люванні доходів населення. 

36. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підпри-
ємництва та її роль у розвитку малого бізнесу. 

37. Оподаткування фізичних осіб—суб’єктів підприємницької 
діяльності. 

38. Земельний податок, його бюджетне та регулююче зна-
чення. 

39. Фіксований сільськогосподарський податок та його роль у 
розвитку сільськогосподарського товаровиробництва. 

40. Державне мито та напрями його справляння в Україні. 
41. Місцеві податки та їх роль у податковій системі України. 
42. Місцеві податки і збори: проблеми вдосконалення механі-

зму стягнення та адміністрування. 
43. Місцеві податки як фіскальний та регулюючий інструмент 

місцевих органів влади. 

Адміністрування податків та податкове рахівництво 

44. Податкова служба України та шляхи вдосконалення її ро-
боти. 

45. Податковий менеджмент у системі управління фінанса-
ми. 

46. Прогнозування податкових надходжень: методологія, про-
блеми, перспективи. 

47. Адміністрування податків як складова податкового мене-
джменту. 

48. Управління податковим боргом в Україні. 
49. Моніторинг податкових ризиків. 
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50. Податковий облік і звітність в Україні. 
51. Податкова звітність та її аналіз у процесі прийняття управ-

лінських рішень податковими органами. 
52. Податкове рахівництво в системі управління податками.  
53. Роль податкового рахівництва в управлінні податковими 

ризиками. 
54. Облік платників в органах державної податкової служби: 

проблеми та шляхи вдосконалення. 
55. Облік податків та податкових платежів в органах держав-

ної податкової служби: проблеми та шляхи вдосконалення. 
56. Порядок визначення та узгодження податкових зо-

бов’язань платників: практика застосування та проблеми вдос-
коналення. 

57. Погашення зобов’язань платників податків перед бюдже-
том: практика застосування та проблеми вдосконалення  

58. Розстрочення та відстрочення податкових зобов’язань; 
списання та погашення податкового боргу: практика застосуван-
ня та проблеми вдосконалення 

59. Відповідальність платників за порушення податкового за-
конодавства як засіб боротьби з ухиленням від оподаткування. 

60. Ухилення від сплати ПДВ: методи контролю та способи 
попередження. 

61. Ухилення у сфері прибуткового оподаткування з грома-
дян. 

62. Ухилення від сплати податку на прибуток підприємств. 
63. Ухилення від сплати акцизного збору. 

Податковий контроль 

64. Податковий контроль: форми, методи, ефективність. 
65. Податковий контроль в Україні і його роль у виконанні 

бюджету. 
66. Державна податкова адміністрація України: шляхи вдос-

коналення її контрольної роботи. 
67. Податковий аудит у системі податкового контролю. 
68. Контрольна робота податкових органів у сфері оподатку-

вання ПДВ. 
69. Контрольна робота податкових органів за правильністю 

нарахування та сплати податку на прибуток підприємств. 
70. Контрольна робота податкових органів у сфері оподатку-

вання підакцизних товарів. 
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71. Контрольна робота податкових органів у сфері оподатку-
вання доходів громадян. 

72. Контроль у сфері оподаткування юридичних осіб. 
73. Контроль у сфері оподаткування фізичних осіб.  
74. Податковий контроль у сфері банківської діяльності. 
75. Податковий контроль у сфері вексельного обігу. 
76. Податковий контроль достовірності оподаткування опера-

цій з цінними паперами. 
77. Податковий контроль установ Пенсійного фонду і Фонду 

соціального страхування в Україні. 
 
 
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

«СИСТЕМА НАЦІОНАЛЬНИХ РАХУНКІВ» 
 

Укладачі:  
Р. М. Моторин, д-р екон. наук, проф. 
Т. Є. Трубнік, асист. 
 

1. ВСТУП 
 
Мета дисципліни: формування системи теоретичних знань і 

практичних навичок використання загальних прийомів, способів 
та інструментів системи національних рахунків (СНР) для стати-
стичного дослідження стану і розвитку економіки, простеження 
взаємозв’язків між макроекономічними показниками та процеса-
ми відтворення. 

Завданням цієї дисципліни є вивчення студентами основних 
категорій, принципів побудови, показників СНР з метою здійс-
нення економічного аналізу, моделювання на макрорівні та роз-
робки заходів щодо регулювання ринкової економіки. 

Предмет: методологія побудови та аналітичні можливості 
системи національних рахунків. 

Після опанування курсу студент повинен орієнтуватися в ос-
новних поняттях та визначеннях СНР, знати специфіку побудови 
національних рахунків України, володіти методологією вимірю-
вання соціально-економічних явищ та процесів у системному ви-
гляді, використовувати її для виявлення закономірностей, взає-
мозв’язків, пропорцій і тенденцій економічного розвитку країни. 



2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

денна вечірня заочна 
Назва теми 

Лекції СПЛ ІКР СРС Лекції СПЛ ІКР СРС Лекції 
С
П
Л 

ІКР СР
С 

1. Джерела ви-
никнення та 
етапи станов-
лення СНР 

2 2 6 1 1  10 1  10 

2. Загальна ха-
рактеристика 
СНР93 

2 4 12 1 1  10 1  12 

3. Класифікації 
та категорії  2 4 6 2 1  10 2 

2 

 12 

4. Поточні ра-
хунки 2 

 

4 18 4 2  20 4  20 

5. Рахунки на-
громадження  2 4 12 2 1  16 2  16 

6. Баланси  3 4 12 2 1  16 2  16 

7. Рахунки опе-
рацій та рахун-
ки «іншого сві-
ту» 

2 

 

4 12 2 1  10 2 

2 

 12 



 4

8. Агрегати в 
СНР 3 4 12 2 2  18 2  18 

9. Використан-
ня даних СНР у 
макроекономі-
чному аналізі 
та моделюван-
ні 

2 4 18 4 2  20 4 
2 

 20 

РАЗОМ 20  34 108 20 12 — 130 20 6 — 136 



3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Джерела виникнення та етапи становлення СНР 

Джерела виникнення системи національних рахунків. Роль ан-
глійської школи макроекономічних розрахунків у розробці СНР. 
Особливості голландської школи національного рахівництва. 
Особливості французької школи національного рахівництва. Роль 
балансу народного господарства в формуванні основ СНР. Етапи 
розвитку міжнародної системи національних рахунків. Роль між-
народної системи національних рахунків. Сутність та склад між-
народного стандарту СНР 1953 року. Відмінності СНР ООН 1968 
року від попередньої версії. Модель СНР ООН 93 та напрямки її 
розвитку. 

Тема 2. Загальна характеристика СНР 93 

Макроекономічні концепції. Основні категорії та класифі-
кації. Загальні принципи побудови системи національних ра-
хунків. Правила обліку. Інституціональні одиниці. Сектори еко-
номіки. Характеристики операцій у системі. Виробничі 
одиниці. Продукти. Інтегровані економічні рахунки. Центра-
льна таблиця ресурсів та їх використання. Таблиці витрат-
випуску. Таблиця фінансових операцій, фінансових активів та 
зобов’язань. Інтегрована центральна структура та гнучкість. 
Матрична форма представлення рахунків. Ціни в системі наці-
ональних рахунків. Національні особливості застосування сис-
теми національних рахунків.  

Тема 3. Класифікації та категорії 

Роль класифікації як складової СНР. Класифікація інституцій-
них секторів. Класифікація операцій та інших потоків. Класифі-
кація активів і пасивів. 
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Тема 4. Поточні рахунки 

Призначення поточних рахунків. Рахунок виробництва. Раху-
нок утворення доходу. Рахунок розподілу первинного доходу. 
Рахунок вторинного розподілу доходу. Рахунок перерозподілу 
доходів у натурі. Рахунок використання наявного доходу. Раху-
нок використання скоригованого наявного доходу. 

Тема 5. Рахунки нагромадження 

Рахунки нагромадження, їх призначення. Рахунок операцій з 
капіталом. Фінансовий рахунок. Рахунок інших змін в обсязі ак-
тивів. Рахунок переоцінки. Нейтральна переоцінка. Дійсні при-
дбання (втрати) від володіння. 

 
Тема 6. Баланси 

Роль балансів, активів та пасивів. Основні категорії активів. 
Загальні принципи вартісної оцінки статей балансів. Початковий 
баланс. Зміни у балансі. Заключний баланс. 

Тема 7. Рахунки операцій та рахунки «іншого світу» 

Рахунок товарів і послуг. Зовнішній рахунок товарів і послуг. 
Зовнішній рахунок первинного доходу та поточних трансфертів. 
Рахунки нагромадження. Рахунок операцій з капіталом. Фінансовий 
рахунок. Рахунок інших змін в активах. Баланси активів та пасивів. 

Тема 8. Агрегати в СНР 

Агрегати в СНР та їх взаємозв’язок. Валовий внутрішній про-
дукт. Три методи розрахунку ВВП. Валовий національний доход. 
Валовий наявний доход. Валове нагромадження основного капі-
талу. Кінцеве споживання. Валове заощадження. Чисте кредиту-
вання (+), чисте запозичення (–). 
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Тема 9. Використання даних СНР у макроекономічному ана-
лізі та моделюванні 

Аналітичні можливості системи національних рахунків. Основні 
напрямки аналізу даних СНР. Квартальні розрахунки ВВП та його 
коригування на сезонність. Аналіз ефективності виробництва за до-
помогою даних СНР. Статистичне моделювання макроекономічних 
показників. Міжнародні зіставлення макроекономічних показників.  

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙ-
НОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧ-

НОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

При опануванні курсу «Система національних рахунків» са-
мостійна робота студентів здійснюється у вигляді опрацювання 
лекційного матеріалу. Підготовка передбачає самостійне ви-
вчення окремих питань, а в деяких випадках — і тем курсу. Це 
дозволяє закріпити та поглибити одержані на лекційних занят-
тях знання. 

Самостійна робота студентів при вивченні курсу «Система 
національних рахунків» сприяє їх підготовці до підсумкового кон-
тролю засвоєння теоретичного матеріалу. 

Самостійно готуючись до занять, студенти повинні керуватись 
програмою курсу та Методичними рекомендаціями до самостій-
ного вивчення тем курсу «Система національних рахунків». Ме-
тодичні рекомендації складені відповідно до програми курсу. Пе-
релік питань для самостійного вивчення охоплює повною мірою 
програму курсу і включає наступні теми дисципліни: 

Тема 1. Джерела виникнення та етапи становлення СНР 

1. Що являє собою Система національних рахунків? 
2. Які джерела виникнення Системи національних рахунків? 
3. У чому особливості англійської, голландської, французької 

шкіл національного рахівництва? 
4. У чому полягає роль балансу народного господарства у фор-

муванні основ СНР? 
5. Які етапи розвитку міжнародної системи національних ра-

хунків? 



 6

6. У чому сутність та склад міжнародного стандарту СНР 1953 
року? 

7. У чому полягають відмінності СНР ООН 1968 року від по-
передньої версії? 

8. Які основні напрямки розвитку СНР 93? 
9. У чому полягають основні функції СНР 93? 

10. Під егідою яких міжнародних організацій відбувалося ство-
рення й удосконалення СНР? 

Тема 2. Загальна характеристика СНР 93 

1. На які економічні концепції посилається СНР, їх сутність? 
2. Які основні категорії застосовуються в Системі національ-

них рахунків? 
3. У чому сутність найважливіших класифікацій СНР, їх при-

значення? 
4. За якими ознаками відбувається групування інституційних 

одиниць за секторами економіки в Системі? 
5. Які основні принципи побудови Системи національних ра-

хунків? 
6. У чому сутність принципу консолідації та які особливості 

застосування його в СНР? 
7. Який взаємозв’язок існує між основними видами цін у СНР? 
8. Що означає валова і чиста основа розрахунку показників у 

СНР? 
9. У чому полягають особливості матричної форми опису вза-

ємозв’язків між основними розділами та показниками СНР? 

Тема 3. Класифікації та категорії 

1. У чому полягає завдання класифікацій? 
2. Які функції виконують класифікації в системі національних 

рахунків? 
3. Наведіть приклади міжнародних стандартних класифікацій, 

які є частиною системи національних рахунків. 
4. Що є метою створення класифікації інституційних секторів? 
5. Які існують інституційні сектори економіки і в чому поля-

гають їхні функції? 
6. Назвіть види інституційних одиниць, які відповідають кож-

ному сектору економіки. 
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7. Які види операцій відображені у класифікації операцій та 
інших потоків? 

8. Для чого використовують класифікацію балансуючих статей? 
9. Що є метою створення класифікації активів? 

10. Які види активів представлені в класифікації активів? 

Тема 4. Поточні рахунки 

1. Яка послідовність поточних секторних рахунків у СНР? 
2. Для чого призначений рахунок виробництва?  
3. Як визначається випуск? 
4. Як визначається проміжне споживання? 
5. Як визначається додана вартість? 
6. Для чого призначені рахунки доходів? 
7. Як визначається і в чому сутність балансуючої статті раху-

нку утворення доходу? 
8. Що показує рахунок розподілу первинного доходу? 
9. Які рахунки відображують процес вторинного розподілу 

доходів? 
10. Для яких секторів економіки доцільно будувати рахунок 

перерозподілу доходів у натуральній формі? 
11. Яким чином відбувається використання наявного доходу і 

яка балансуюча стаття утворюється у відповідному рахунку? 

Тема 5. Рахунки нагромадження 

1. Для чого будуються рахунки нагромадження? 
2. Які групи рахунків відносять до рахунків нагромадження? 
3. Які процеси характеризує рахунок операцій з капіталом? 
4. Що є балансуючою статтею рахунку операцій з капіталом, 

як вона розраховується? 
5. Які процеси характеризує фінансовий рахунок? 
6. У чому полягає специфіка побудови фінансового рахунку? 
7. Які рахунки відображають вплив неекономічної діяльності 

на зміну вартості активів та пасивів? 
8. Що відображає рахунок інших змін в обсязі активів? 
9. Для чого будується рахунок переоцінки? 
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Тема 6. Баланси 

1. У чому полягають особливості побудови балансу активів та 
пасивів у СНР? 

2. У чому полягає сутність показника чистої вартості капіталу? 
3. Що показує рахунок зміни в балансі активів та пасивів? 
4. Яка структура нефінансових активів у балансовому рахунку? 
5. Що входить до складу вироблених та невироблених активів? 
6. З яких видів активів складаються фінансові активи? 
7. Що включається до складу національного багатства згідно з СНР? 
8. Які операції впливають на зміну величини національного 

багатства та його елементів? 
9. Що є джерелом інформації про найважливішу категорію мак-

роекономіки — національне багатство? 

Тема 7. Рахунки операцій та рахунки «іншого світу» 

1. На які групи поділяються економічні операції в СНР? 
2. Що характеризує рахунок товарів та послуг у СНР? 
3. В чому полягає зв’язок показників рахунку товарів та по-

слуг з показниками інших національних рахунків? 
4. В чому полягають особливості рахунків іншого світу в СНР? 
5. З яких рахунків складається група рахунків іншого світу? 
6. Яка структура і що відображує зовнішній рахунок товарів і 

послуг? 
7. Що відображує зовнішній рахунок первинних доходів та 

поточних трансфертів у СНР? 
8. Що характеризують зовнішні рахунки нагромадження в СНР? 

Тема 8. Агрегати в СНР 

1. Що таке споживання основного капіталу, як його визначити? 
2. Наведіть приклади операцій сальдування. 
3. Чим відрізняється валовий внутрішній продукт від валової 

доданої вартості? 
4. Як розрахувати ВВП виробничим методом? 
5. З яких компонентів складається ВВП при розрахунку мето-

дом кінцевого використання? 
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6. Які види первинних доходів включає ВВП при визначенні 
його розподільним методом? 

7. З якою метою проводиться переоцінка ВВП? 
8. У чому сутність методу дефлятування? 
9. У чому полягає різниця між національним доходом і націо-

нальним наявним доходом? 
10. Як у системі національних рахунків відображено взаємо-

зв’язок між макроекономічними показниками? 

Тема 9. Використання даних СНР у макроекономічному ана-
лізі та моделюванні 

1. Система національних рахунків як статистичний інструмент 
макроекономічного аналізу. 

2. У чому полягають аналітичні можливості СНР, мета та за-
вдання аналізу? 

3. Які основні напрямки аналізу даних СНР? 
4. Напрямки аналізу рахунків секторів. 
5. Як проаналізувати ефективність виробництва за допомогою 

даних СНР? 
6. Метод прямої оцінки ВВП у середніх цінах базисного року. 
7. Метод розрахунку квартальних коефіцієнтів сезонності. 
8. Основні етапи стандартної процедури сезонного коригуван-

ня квартальних рядів динаміки. 
9. Як відбувається коригування обсягів компонентів ВВП для 

усунення впливу сезонних факторів? 
10. Які методи застосовують для оцінки квартальних даних 

щодо ВВП та його компонентів? 
11. Які методи застосовують для статистичного моделювання 

макроекономічних показників? 
12. Які основні вимоги пред’являються до даних, що викорис-

товуються при міжнародних зіставленнях макроекономічних по-
казників? 

13. Що являє собою паритет купівельної спроможності, які йо-
го особливості? 

14. Як паритет купівельної спроможності використовують у 
практиці міжнародних зіставлень? 

15. Яка участь України в Програмі міжнародних зіставлень? 
Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань здійснюється 

у два етапи (20 балів): 



 10

1) за результатами звітів про вивчення відповідних тем дисциплі-
ни у вигляді виконання обов’язкової самостійної роботи (10 балів); 

2) за результатами виконання аудиторної письмової контроль-
ної роботи за білетами (10 балів). 

Обов’язкова самостійна робота видається студентам на почат-
ку семестру. Здача та захист роботи проводиться на консультаці-
ях послідовно за графіком відповідно до складності навчального 
матеріалу. Кожний варіант містить 5 завдань (перше — теорети-
чне питання, інші — практичні завдання), які оцінюються по 2 
бали, разом 10 балів. 

Завдання для виконання обов’язкової самостійної роботи 

Варіант 1 

1. Основні джерела виникнення СНР. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок виробництва 
для сектора «Нефінансові корпорації (млн. грн): 

нефінансові корпорації отримали виручку від реалізації то-
варів та послуг 298667 (у тому числі податок на додану вар-
тість — 12096, експортне мито — 133), з державного бюджету 
підприємствами отримані субсидії у зв’язку з реалізацією час-
тини продукції за цінами, нижче витрат виробництва — 931; 

залишки незавершеного виробництва на початок періоду—
1064, на кінець — 798; 

запаси готової продукції у виробника на початок періоду — 
6646, на кінець — 7975. 

Витрати підприємств, що пов’язані з виробництвом товарів та 
послуг (з урахуванням податку на додану вартість 5108), у пото-
чному періоді: 

матеріальні витрати — 170277, 
орендна плата за будівлі та обладнання — 12260, 
представницькі витрати — 3406,  
витрати на відрядження в частині оплати послуг транспорту та 

готелів — 6811,  
послуги фінансово-кредитних закладів — 3746,  
споживання основного капіталу — 23820. 
Розрахувати:  

1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 
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3) валову додану вартість. 

3.За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік: 

Валовий наявний доход 93710 

Споживання основного капіталу 17342 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

Кінцеві споживчі витрати,  76198 

в тому числі:  

індивідуальні споживчі витрати 67053 

колективні споживчі витрати 9145 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

1) Побудуйте рахунок використання наявного доходу. 
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валове заощадження. 
3) Розрахуйте показник: чисте заощадження. 

4. За наступними даними по Україні за 1999 рік (млн. грн) ви-
значте ВВП та назвіть застосовані методи: 

Випуск в основних цінах 276246 
Податки на продукти та імпорт  24069 
Субсидії на продукти та імпорт  2092 
Проміжне споживання 167781 
Витрати на кінцеве споживання 100481 
Валове нагромадження, у тому числі 

валове нагромадження основного капіталу  25 131 
зміна запасів матеріальних оборотних коштів  –2519 
придбання за виключенням вибуття цінностей? 

Експорт  70 884 
Імпорт  63 669 

5. За наведеними даними (млн. грн) про активи і пасиви еко-
номіки в цілому на початок періоду побудувати баланс активів та 
пасивів на кінець періоду. Визначити величину чистої вартості 
власного капіталу. 

Вироблені нефінансові активи 3410 
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Невироблені нефінансові активи 1200 

Фінансові активи 1860 

Фінансові зобов’язання 1830 

Валове нагромадження основного капіталу 170 

Споживання основного капіталу 80 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 15 

Чисте придбання цінностей 2 

Чисте придбання нефінансових невироблених активів 1 

Зміна вартості вироблених активів – 3 

Зміна вартості невироблених активів – 2 

Чисте придбання фінансових активів 140 

Чисте прийняття фінансових зобов’язань 110 

Варіант 2 

1. Система національних рахунків як статистичний інструмент 
макроекономічного аналізу. 

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за зв ітний рік: 
Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах) 93 365 

Споживання основного капіталу 17 342 

Оплата праці найманих робітників, у тому числі: 45 391 

заробітна плата 32 394 

фактичні внески наймачів на соціальне страхування 11 772 

умовно обчислені внески наймачів на соціальне страхування 1225 

Податки на виробництво та імпорт  21 059 

Субсидії на виробництво та імпорт – 2991 

1) Побудуйте рахунок утворення доходу. 
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий прибу-

ток / змішаний доход. 
3) Розрахуйте показник: чистий прибуток / змішаний доход. 
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3. За наведеними даними (млн. грн) побудувати для сектора 
«Нефінансові корпорації» фінансовий рахунок. 

1. Приріст грошових коштів у касі та на рахунках у банках 29 

2. Чисте придбання підприємствами облігацій, векселів та інших 
цінних паперів (крім акцій) 21 

3. Видано векселів 36 

4. Чисте збільшення заборгованості за позиками, наданими іншим 
господарським одиницям (за мінусом їх погашення) 31 

5. Чисте збільшення кредитів, отриманих у банках (за мінусом їх 
погашення) 52 

6. Чисте придбання (за мінусом продажу) акцій та паїв у капіталі 
інших інституційних одиниць 11 

7. Чистий продаж (за мінусом придбання) власних акцій 38 

8. Приріст страхових технічних резервів із страхування майна та 
інших видів страхування (за полісами, власниками яких є підпри-
ємства) 7 

9. Збільшення дебіторської заборгованості 6 

10. Збільшення кредиторської заборгованості 8 

 
4. Маємо наступні дані за 1999 рік, млн. грн: 
Витрати на кінцеве споживання  100 481 
Валове нагромадження основного капіталу  25 131 
Зміна запасів матеріальних оборотних засобів  – 2519 
Придбання за винятком вибуття цінностей  134 
Експорт товарів та послуг  70 884 
Імпорт товарів та послуг  63 669 
Індекс-дефлятор ВВП (разів до попереднього року)  0,981 
Визначте валовий внутрішній продукт (вкажіть метод його 

розрахунку) у фактичних і порівняних цінах. 

5. За наведеними даними (млн грн) побудувати рахунок вироб-
ництва для сектора «Домашні господарства»: 

Вироблено сільськогосподарської продукції на 18 922 (у тому 
числі реалізовано на 6705, спожито у процесі виробництва на 
8432), 

отримано доходів від підприємницької діяльності за виробниц-
тва промислової продукції, будівництва та надання послуг на су-
му 7569, 
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вартість будівництва та ремонту помешкання, виконаних вла-
сними силами, — 3785, 

умовно обчислена плата за проживання у власному житлі — 
17030, 

витрати на інструмент, будівельні матеріали, насіння, корми 
— 6227, 

оплата ветеринарних послуг, плата за оренду машин, облад-
нання, господарських приміщень — 3391, 

витрати господарів будинків та квартир на поточний ремонт 
помешкання — 3745. 

Розрахувати:  
1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 
3) валову додану вартість. 

Варіант 3 

1. Загальні принципи побудови СНР. 

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік: 

Валовий прибуток /змішаний доход  29 906 
Споживання основного капіталу (–) 17 342 
Оплата праці найманих робітників 45 408 
Податки на виробництво та імпорт  21 059 

у тому числі:  

податки на продукти 14 373 

інші податки, пов’язані з виробництвом 6686 

Субсидії на виробництво та імпорт (–) 2991 

у тому числі:  

субсидії на продукти (–) 2075 

інші субсидії, пов’язані з виробництвом (–) 916 

Доходи від власності, одержані від інших країн 273 
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Доходи від власності, сплачені іншим країнам 1489 

1) Побудуйте рахунок розподілу первинного доходу  
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий націо-

нальний доход  
3) Розрахуйте показник: чистий національний доход 

4. За наведеними даними побудувати рахунок утворення до-
ходу для сектора «Нефінансові корпорації» (млн. грн): 

— найманим працівникам у поточному періоді нараховано: 
заробітну плату у грошовій та натуральній формах за відпрацьо-
ваний та невідпрацьований час — 30907, премій та інших виплат 
щодо стимулювання праці — 7600, витрати на відрядження — 
8142, у тому числі добові — 3780; оплату навчальних відпусток 
— 434; надбавку до пенсії — 543, оплату проїзду робітників до 
місця роботи — 2039, оплату путівок — 1737; 

— фактичні внески роботодавців до фонду соціального стра-
хування — 8871; 

— обов’язкові платежі, у тому числі податок з власників 
транспортних засобів — 646; платежі до інших позабюджетних 
економічних та спеціальних фондів — 269; платежі за воду — 
242; земельний податок — 404; податок на майно підприємств — 
808; компенсація сільськогосподарським виробникам витрат за 
енергоресурси та інші субсидії на виробництво — 430. 

— ВДВ — 97 042. 
Розрахувати показники: 
— оплату праці найманих працівників; 
— інші чисті податки на виробництво; 
— валовий прибуток / змішаний доход. 

5. За наступними даними по країні (тис. грн): 
1) розрахуйте ВВП двома методами та вкажіть їх назву; 
2) визначте показник придбання за винятком вибуття цін-

ностей. 
Випуск в основних цінах  1500 
Проміжне споживання  740 
Податки на продукти та імпорт  125 
Субсидії на продукти та імпорт  48 
Витрати на кінцеве споживання  520 
Валове нагромадження (за винятком придбання цінностей)

 240 
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Експорт товарів та послуг  250 
Імпорт товарів та послуг  260 

6. За наведеними даними (млн. грн) про активи та пасиви 
економіки в цілому на початок періоду побудувати баланс ак-
тивів та пасивів на кінець періоду. Визначити величину чис-
тої вартості власного капіталу. 

Вироблені нефінансові активи 6470 

Невироблені нефінансові активи 2800 

Фінансові активи 4320 

Фінансові зобов’язання 4950 

Валове нагромадження основного капіталу 260 

Споживання основного капіталу 150 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 40 

Чисте придбання цінностей 6 

Чисте придбання нефінансових невироблених активів 5 

Зміна вартості вироблених активів – 9 

Зміна вартості невироблених активів – 8 

Чисте придбання фінансових активів 340 

Чисте прийняття фінансових зобов’язань 320 

Варіант 4 

1. Сектори економіки. 

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік. 

Валовий національний доход  92 166 

Споживання основного капіталу 17 342 

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн  11 

Внески на соціальне страхування, одержані від інших країн  … 
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Соціальні допомоги, крім допомог у натурі, одержані від інших 
країн  … 

Інші поточні трансферти, одержані від інших країн  1713 

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам … 

Внески на соціальне страхування,, сплачені іншим країнам  … 

Соціальні допомоги, крім допоміг в натурі, сплачені іншим краї-
нам  1 

Інші поточні трансферти, передані іншим країнам 179 

 
1) Побудуйте рахунок вторинного розподілу доходу.  
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий наяв-

ний доход. 
3) Розрахуйте показник: чистий наявний доход. 

3. За наведеними даними побудувати рахунок використання 
наявного доходу для секторів «Фінансові корпорації» та «Дома-
шні господарства» (млн. грн): 

Сектор «загального державного управління»: 
— витрати на кінцеве споживання (витрати підприємств та ор-

ганізацій, що надають населенню безоплатні послуги у сфері 
освіті, охорони здоров’я, культури, витрати на оборону, загальне 
державне управління, науку, витрати організацій, що надають 
послуги сільському господарству) — 31667; 

— споживання основного капіталу — 4833. 
— валовий наявний доход — 46765. 
Сектор «Домашні господарства»:  
— витрати на закупівлю споживчих товарів та послуг на еко-

номічній території країни та за її межами — 76754; 
— кінцеве споживання товарів та послуг за рахунок доходів, 

отриманих у натуральній формі — 1110; 
— споживання товарів та послуг, вироблених для власного кін-

цевого споживання домашніми господарствами — 14542; 
у тому числі житлові послуги, вироблені для власного спожи-

вання господарями помешкань — 11898, 
сільськогосподарська продукція, вироблена у селянських (фер-

мерських) господарствах та власному підсобному господарстві 
населення — 2644; 

— споживання основного капіталу — 362; 
— валовий наявний доход — 96860. 



Сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні 
господарства»: 

— витрати на кінцеве споживання (витрати на споживчі това-
ри та послуги, що надаються домашнім господарствам безоплат-
но або за цінами, що не мають економічного значення) — 3909, 

— споживання основного капіталу — 711. 
— валовий наявний доход — 3953. 
Сектор «Нефінансові корпорації»: 
 валовий наявний доход — 18 573;  
 споживання основного капіталу — 23 820. 
Сектор «Фінансові корпорації»: 
 валовий наявний доход — 3727;  
 споживання основного капіталу — 497. 
Визначте:  
1) витрати на кінцеве споживання для сектора «Домашні гос-

подарства» та національної економіки; 
2) валове заощадження для секторів «Фінансові корпорації», 

«Домашні господарства» та національної економіки; 
3) чисте заощадження для секторів «Фінансові корпорації», 

«Домашні господарства». 

4. За наведеними даними (млн. грн) побудувати для сектора 
«Нефінансові корпорації» фінансовий рахунок: 

1. Приріст грошових коштів у касі та на рахунках у банках 18 

2. Чисте придбання підприємствами облігацій, векселів та інших цін-
них паперів (крім акцій) 13 

3. Видано векселів 31 

4. Чисте збільшення заборгованості за позиками, наданими іншим госпо-
дарським одиницям (за мінусом їх погашення) 29 

5. Чисте збільшення кредитів, отриманих у банках (за мінусом їх по-
гашення) 50 

6. Чисте придбання (за мінусом продажу) акцій та паїв у капіталі ін-
ших інституційних одиниць 9 

7. Чистий продаж (за мінусом придбання) власних акцій 32 

8. Приріст страхових технічних резервів із страхування майна та інших 
видів страхування (за полісами, власниками яких є підприємства) 1 

9. Збільшення дебіторської заборгованості 6 

10. Збільшення кредиторської заборгованості 7 
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5. За наступними даними по Україні за 1999 рік (млн. грн) ви-
значте: 

1) ВВП та вкажіть методи його розрахунку; 
2) величину придбання за винятком вибуття цінностей. 

Валовий прибуток економіки  49 629 
Оплата праці найманих працівників  57 838 
Податки на виробництво та імпорт  27 530 
Субсидії на виробництво та імпорт  4555 
Витрати на кінцеве споживання  100 481 
Валове нагромадження, у тому числі 
валове нагромадження основного капіталу  25 131 
зміна запасів матеріальних оборотних коштів  – 2519 
придбання за винятком вибуття цінностей 
Експорт  70 884 
Імпорт  63 669 

Варіант 5 

1. Характеристики операцій в СНР. 
2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 

грн) за 1997 рік: 

Випуск (в основних цінах) 204 421 

Експорт товарів і послуг  37 898 

Імпорт товарів і послуг 40 754 

Податки на продукти 14 373 

Субсидії на продукти 2075 

Кінцеві споживчі витрати, в тому числі:  

індивідуальні споживчі витрати 67 053 

колективні споживчі витрати 9145 

Валове нагромадження основного капіталу 18 517 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 1346 

Придбання за винятком вибуття цінностей 160 

1) Побудуйте рахунок товарів і послуг  
2) Розрахуйте відсутній показник — проміжне спожи-

вання 
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3) Розрахуйте показник: валовий внутрішній продукт (у 
ринкових цінах) 

3. За наведеними даними побудувати рахунок вторинного роз-
поділу доходу для сектора «Нефінансові корпорації», млн. грн: 

— податок на прибуток поточного періоду — 12130; 
— умовно обчислені відрахування роботодавців на соціальне 

страхування — 920; 
— страхові премії  — 1135; 
— сплачені штрафи — 284; 
— отримані штрафи  — 256; 
— страхові відшкодування  — 358. 
— сальдо первинних доходів — 31 508. 
Визначте: 

1) поточні трансферти, отримані та передані; 
2) сальдо поточних трансфертів; 
3) валовий наявний доход. 

4. Маємо наступні дані про виробництво ВВП в країні за рік у 
1996, млн. грн: 

Виробництво товарів (за відрахуванням проміжного спожи-
вання)  37 507 

Виробництво послуг (за відрахуванням проміжного спожи-
вання)  35 669 

Непрямі послуги фінансового посередництва  1087 
Чисті (за винятком субсидій) податки на продукти та імпорт  
Індекс-дефлятор ВВП (разів до попереднього року)  1,662 
Визначте обсяг ВВП у фактичних та у порівняних цінах; вка-

жіть метод розрахунку. 
5. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 

грн) за 2001 рік: 

Чисте заощадження  17 945 

Капітальні трансферти, одержані від інших країн  … 

Капітальні трансферти, передані іншим країнам … 

Валове нагромадження основного капіталу 40 211 

Споживання основного капіталу (–) 34 303 

Зміни в запасах матеріальних оборотних засобів 4229 

Придбання за винятком вибуття цінностей 85 
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Придбання за винятком вибуття невироблених нефінансових ак-
тивів … 

1) Побудувати рахунок капіталу. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю. 

Варіант 6 

1. Послідовність рахунків у СНР. 

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік: 

Випуск (в основних цінах) 204 421 

Проміжне споживання 123 354 

Податки за винятком субсидій на продукти 12 298 

Споживання основного капіталу 17 342 

1) Побудуйте рахунок виробництва 
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий внут-

рішній продукт (у ринкових цінах) 
3) Розрахуйте показник: чистий внутрішній продукт 

3. За наведеними даними побудувати рахунок розподілу пер-
винного доходу: 

Для економіки в цілому, млн. грн: 
— доходи від власності, отримані резидентами — 11488, 
у тому числі від нерезидентів — 598; 
— доходи від власності, виплачені резидентам — 16785, 
у тому числі нерезидентам — 5895. 
Оплата праці найманих працівників-резидентів та нерезиден-

тів — 71930 
Оплата праці іноземних сезонних робітників становить — 166 
Оплата праці резидентів, отримана від іншого світу — 335 
Валовий прибуток /змішаний доход — 69617. 
Податки на продукти та імпорт для економіки в цілому за від-

рахуванням субсидій на продукти та імпорт — 25808, у тому чи-
слі інші чисті податки на виробництво та імпорт — 2715. 

Розрахувати: 



1) доходи від виробництва у вигляді оплати праці; 
2) сальдо доходів від власності; 
3) валовий національний доход. 

4. За наведеними даними (млн. грн) побудувати для сектора 
«Нефінансові корпорації» фінансовий рахунок. 

1. Приріст грошових коштів у касі та на рахунках у банках 23 

2. Чисте придбання підприємствами облігацій, векселів та інших цін-
них паперів (крім акцій) 19 

3. Видано векселів 32 

4. Чисте збільшення заборгованості за позиками, наданих іншим госпо-
дарським одиницям (за мінусом їх погашення) 27 

5. Чисте збільшення кредитів, отриманих у банках (за мінусом їх по-
гашення) 46 

6. Чисте придбання (за мінусом продажу) акцій та паїв у капіталі ін-
ших інституційних одиниць 7 

7. Чистий продаж (за мінусом придбання) власних акцій 30 

8. Приріст страхових технічних резервів із страхування майна та інших 
видів страхування (за полісами, власниками яких є підприємства) 3 

9. Збільшення дебіторської заборгованості 4 

10. Збільшення кредиторської заборгованості 6 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1998 рік, млн. грн: 
Валовий прибуток / змішаний доход економіки 33 528 
Оплата праці найманих працівників 49 328 
Податки на виробництво та імпорт  22 695 
Субсидії на виробництво та імпорт 2937 
Доходи від власності: отримані від іншого світу 256 

передані іншому світу 2346 
Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2679 
Витрати на кінцеве споживання 83 569 

Визначити: 
1) валовий внутрішній продукт; 
2) валовий національний доход; 
3) валовий наявний доход; 
4) валове заощадження. 
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Варіант 7 

1. Рахунок виробництва. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок розподілу пер-
винного доходу (млн. грн): 

Сектор «Домашні господарства»: 
— оплата праці резидентів, отримана від іншого світу — 335, 
— відсотки, одержані за вкладами — 1279, 
— відсотки, сплачені за позиками — 16, 
— рента за землю сплачена — 142, 
— доход від власності, зобов’язаний власникам страхових по-

лісів — 282. 
Валовий прибуток / змішаний доход — 24947 
Оплата праці найманих працівників резидентів та нерезиден-

тів — 71930. 
Оплата праці іноземних сезонних робітників для інших секто-

рів становить — 166. 
Розрахувати: 

1) доходи від виробництва у вигляді оплати праці; 
2) доходи від власності, отримані та передані; сальдо дохо-

дів від власності; 
3) сальдо первинних доходів. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн. 
грн) за 1999 рік: 

Валовий наявний доход 129 835 

Споживання основного капіталу 23 230 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

Кінцеві споживчі витрати 100 481 

в тому числі:  

індивідуальні споживчі витрати 91 064 

колективні споживчі витрати 9417 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

1) Побудувати рахунок використання наявного доходу. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — валове за-
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ощадження. 
3) Розрахувати чисте заощадження. 

4. Маємо наступні дані по Україні за 1998—2000 роки: 

Показник 1998 1999 2000 

Випуск у фактичних цінах, млн грн 236 304 298 223 399 930 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 112,5 126,2 124,5 

Визначити індекс фізичного обсягу стосовно попереднього року. 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1998 рік, млн. грн: 
Валовий прибуток / змішаний доход економіки 33 528 
Оплата праці найманих працівників 49 328 
Податки на виробництво та імпорт  22 695 
Субсидії на виробництво та імпорт  2937 
Доходи від власності: отримані від іншого світу  256 

передані іншому світу  2346 
Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2679 
Витрати на кінцеве споживання 83 569 
Визначити: 

1) валовий внутрішній продукт; 
2) валовий національний доход; 
3) валовий наявний доход; 
4) валове заощадження. 

Варіант 8 

1. Рахунок утворення доходу. 

2. За наведеними даними (млн грн) побудувати рахунок вироб-
ництва для економіки в цілому, якщо для сектора «Нефінансові 
корпорації»: випуск в основних цінах — 288432, проміжне спо-
живання — 191390; 

Для сектора «Фінансові корпорації»: випуск в основних цінах 
— 5603, проміжне споживання — 2543. 

Для сектора «Державне управління»: випуск в основних цінах 
— 28643, проміжне споживання — 12286. 

Для сектора «Домашні господарства»: випуск в основних ці-
нах — 47306, проміжне споживання — 21975. 
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Для сектора «Некомерційні організації, що обслуговують до-
машні господарства»: випуск в основних цінах — 3903, проміжне 
споживання — 1617. 

Податки на виробництво та імпорт за відрахуванням субсидій 
на виробництво та імпорт — 28523, у тому числі чисті податки на 
продукти — 25808. 

1) валову додану вартість для кожного сектора окремо та 
економіки в цілому; 

2) ВВП двома способами. 

3. Маємо наступні умовні дані по нефінансовому сектору еко-
номіки: 

Показник Базисний 
період 

Звітний 
період 

Вартість валового випуску у поточних цінах, млн. грн 1100 970 

Частка проміжного споживання у вартості валового ви-
пуску, % 44 46 

Індекс цін на валовий випуск стосовно переднього року, % — 108,5 

Індекс цін на проміжне споживання стосовно попере-
днього періоду, % — 107 

Визначити валову додану вартість за звітний період у поточ-
них та порівняних цінах. Розрахувати індекси фізичного обсягу 
валового випуску, валової доданої вартості у порівняних цінах. 

4. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) 1999 рік: 

Зовнішнє сальдо товарів і послуг  – 7215 

Оплата праці найманих робітників резидентів … 

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт  … 

Доход від власності резидентів 3913 

Поточні податки на доход, майно тощо для резидентів … 

Соціальні внески та допомоги резидентам 4 

Інші поточні трансферти резидентів 234 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах резидентів — 

Оплата праці найманих робітників нерезидентів 64 

Податки за відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт 
нерезидентів … 
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Доход від власності нерезидентів 341 

Поточні податки на доход, майно тощо для нерезидентів 1 

Соціальні внески та допомоги нерезидентам … 

Інші поточні трансферти нерезидентів 3138 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах нерезидентів — 

1) Побудувати зовнішній рахунок первинних доходів та 
поточних трансфертів. 

2) Розрахувати його балансуючу статтю — поточне зов-
нішнє сальдо. 

5. Маємо умовні дані про виробництво ВВП у країні за рік, 
млн. грн: 

Виробництво товарів (за відрахуванням проміжного 
споживання)  42 100 

Виробництво послуг (за відрахуванням проміжного 
споживання)  40 200 

Непрямі послуги фінансового посередництва  1200 
Чисті (за винятком субсидій) податки на продукти та імпорт 
Індекс-дефлятор ВВП (разів до попереднього року)  1,1 
Визначте  
1) обсяг ВВП у фактичних та у порівняних цінах;  
2) вкажіть метод розрахунку ВВП. 

Варіант 9 

1. Рахунки первинного та вторинного розподілу доходу. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок утворення до-
ходу (млн. грн) для економіки в цілому: 

Сектор «Нефінансові корпорації»: ВДВ — 97042, оплата праці най-
маних працівників — 55911, інші чисті податки на виробництво — 1939. 

Сектор «Фінансові корпорації»: ВДВ — 3060, оплата праці най-
маних працівників — 1298, інші чисті податки на виробництво — 
194. 

Сектор «Загального державного управління»: ВДВ — 16357, 
оплата праці найманих працівників — 13053, інші чисті податки 
на виробництво — 105. 
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Сектор «Домашні господарства»: ВДВ — 25511, оплата праці 
найманих працівників — 111, інші чисті податки на виробництво 
— 453. 

Сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні 
господарства»: ВДВ — 2292, оплата праці найманих працівників 
— 1557, інші чисті податки на виробництво — 24. 

Податки на продукти та імпорт для економіки в цілому за від-
рахуванням субсидій на продукти та імпорт — 25808, у тому чи-
слі інші чисті податки на виробництво та імпорт — 2715. 

Розрахувати показники: 
1) оплату праці найманих працівників для економіки в 

цілому; 
2) інші чисті податки на виробництво для економіки в 

цілому; 
3) валовий прибуток / змішаний доход для кожного сек-

тора окремо та для національної економіки в цілому. 

3. Маємо наступні дані про розподіл первинних доходів в 
Україні за 1998 р. (у поточних цінах),млн. грн: 

Валовий прибуток / змішаний доход економіки —  33 528 
у тому числі  
споживання основного капіталу —  19 281 
Оплата праці найманих працівників —  49 328 
Чисті податки на виробництво та імпорт —  19 758 
Доходи від власності, отриманні від іншого світу, —   256 
Доходи від власності, передані іншому світу, —  2346 
Сальдо поточних трансфертів, отриманих резидентами даної 

країни з-за кордону: 
гуманітарна допомога 1600 
подарунки 1079 

Визначити: 
1) валовий національний доход; 
2) чистий національний доход; 
3) чистий прибуток економіки; 
4) валовий наявний доход. 

4. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 81 519 93 365 103 869 

Індекс фізичного обсягу стосовно попередньо-
го року, % 90,0 97,0 98,3 
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Визначити індекс-дефлятор ВВП стосовно попереднього року. 

5. За наведеними даними (млн. грн) про активи та пасиви еко-
номіки в цілому на початок періоду побудувати баланс активів та 
пасивів на кінець періоду. Визначити величину чистої вартості 
власного капіталу. 

Вироблені нефінансові активи 6420 

Невироблені нефінансові активи 2430 

Фінансові активи 3210 

Фінансові зобов’язання 2460 

Валове нагромадження основного капіталу 340 

Споживання основного капіталу 150 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 47 

Чисте придбання цінностей 9 

Чисте придбання нефінансових невироблених активів 5 

Зміна вартості вироблених активів – 9 

Зміна вартості невироблених активів – 4 

Чисте придбання фінансових активів 315 

Чисте прийняття фінансових зобов’язань 230 

Варіант 10 

1. Рахунки використання наявного та скоригованого наявного 
доходу. 

2. Маємо наступні дані про розподіл первинних доходів у кра-
їні за рік (у поточних цінах), млн. грн. 

Валовий прибуток економіки та валові змішанні доходи 49 629 
у тому числі споживання основного капіталу 23 230 
Оплата праці найманих працівників 57 902 
Чисті податки на виробництво та імпорт  22 975 
Доходи від власності, отриманні від іншого світу  341 
Доходи від власності, передані іншому світу 3913 
Сальдо поточних трансфертів, отриманих резидентами даної 

країни з-за кордону: 
гуманітарна допомога 1560 
подарунки 1341 
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Визначте: 
1) валовий національний доход; 
2) чистий національний доход; 
3) чистий прибуток економіки; 
4) валовий наявний доход. 

3. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 81 519 93 365 103 869 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 166,2 118,1 113,2 

Визначте індекс фізичного обсягу ВВП стосовно попередньо-
го року. 

4. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) 1997 рік 

Зовнішнє сальдо товарів і послуг  2856 

Оплата праці найманих робітників резидентів … 

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт  … 

Доход від власності резидентів 1489 

Поточні податки на доход, майно тощо для резидентів … 

Соціальні внески та допомоги резидентам 1 

Інші поточні трансферти резидентів 179 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств 
у пенсійних фондах резидентів — 

Оплата праці найманих робітників нерезидентів 17 

Податки за відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт нере-
зидентів … 

Доход від власності нерезидентів 273 

Поточні податки на доход, майно тощо для нерезидентів 11 

Соціальні внески та допомоги нерезидентам … 

Інші поточні трансферти нерезидентів 1713 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх господарств — 



 30

у пенсійних фондах нерезидентів 

1) Побудуйте зовнішній рахунок первинних доходів та 
поточних трансфертів. 

2) Розрахуйте його балансуючу статтю — поточне 
зовнішнє сальдо. 

5. За наведеними даними побудувати рахунок вторинного пере-
розподілу доходу (млн. грн) для сектора «Домашні господарства»: 

— прибутковий податок — 3025; 
— податок з власників трансфертних коштів — 122; 
— держмито, курортні збори та інші збори — 25; 
— відрахування роботодавців на соціальне страхування: фак-

тичні—9855, умовно нараховані — 1268; 
— страхові премії (крім премій по страхуванню життя) — 976; 
— добровільні внески та пожертвування у громадські органі-

зації та благодійні фонди — 1951; 
— подарунки та перекази, відправлені нерезидентам — 97; 
— страхові компенсації (крім компенсацій по страхуванню 

життя) — 203; 
— пенсії, стипендії, інші соціальні допомоги у грошовій фор-

мі — 12 247; 
— подарунки, перекази, отримані від нерезидентів — 162; 
— сальдо первинних доходів — 57289. 
Визначте: 

1) поточні трансферти, отримані та передані; 
2) сальдо поточних трансфертів; 
3) валовий наявний доход. 

Варіант 11 

1. Рахунок операцій з капіталом. 

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік 
Чисте заощадження  170 

Капітальні трансферти, одержані від інших країн  … 

Капітальні трансферти, що передані іншим країнам … 

Валове нагромадження основного капіталу 18 517 
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Споживання основного капіталу (–) 17 342 

Зміни в запасах матеріальних оборотних коштів 1346 

Придбання за винятком вибуття цінностей  160 

Придбання за винятком вибуття невироблених нефінансових 
активів … 

1) Побудуйте рахунок капіталу.  
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — чисті кредиту-

вання (+), чисте запозичення (–). 

3. Маємо наступні умовні дані, млн. грн: 
Випуск товарів та послуг 27 6246 
Матеріальні витрати — всього 39 502 
у тому числі амортизація  23 230 
Недоамортизована вартість (ліквідованих основних засобів)  

1300 
Інші елементи, що входять до складу проміжного споживання 

 152 809 
Податки на продукти та імпорт 24 069 
Субсидії на продукти та імпорт 2092 
Інші чисті податки на виробництво  998 
Оплата праці найманих працівників 57 838 
Визначте валовий внутрішній продукт та валовий прибуток 

економіки. 

4. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 185 390 216 719 240 442 

Індекс фізичного обсягу стосовно попере-
днього року, % 90,8 98,8 97,4 

 
Визначте індекс-дефлятор стосовно попереднього року. 
5. За наведеними даними побудувати рахунок вторинного пере-

розподілу доходу (млн. грн) для сектора «Домашні господарства»: 
— прибутковий податок — 3025; 
— податок з власників трансфертних коштів — 122; 
— держмито, курортні збори та інші збори — 25; 
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— відрахування роботодавців на соціальне страхування: фак-
тичні—9855, умовно нараховані — 1268; 

— страхові премії (крім премій по страхуванню життя) — 976; 
— добровільні внески та пожертвування у громадські органі-

зації та благодійні фонди — 1951; 
— подарунки та перекази, відправлені нерезидентам — 97; 
— страхові компенсації (крім компенсацій по страхуванню 

життя) — 203; 
— пенсії, стипендії, інші соціальні допомоги у грошовій фор-

мі — 12247; 
— подарунки, перекази, отримані від нерезидентів — 162; 
— сальдо первинних доходів — 57289. 
Визначте: 

1) поточні трансферти, отримані та передані; 
2) сальдо поточних трансфертів; 
3) валовий наявний доход. 

Варіант 12 

1. Фінансовий рахунок. 

2. За наведеними даними (млн. грн) побудувати рахунок вироб-
ництва для економіки в цілому: 

1) для сектора «Нефінансові корпорації»: випуск в основних 
цінах — 156417, проміжне споживання — 102310; 

2) для сектора «Фінансові корпорації»: випуск в основних ці-
нах — 2927, проміжне споживання — 1072; 

3) для сектора «Загальне державне управління»: випуск в ос-
новних цінах — 21424, проміжне споживання — 9872; 

4) для сектора «Домашні господарства»: випуск в основних 
цінах — 19882, проміжне споживання — 8400; 

5) для сектора «Некомерційні організації, що обслуговують 
домашні господарства»: випуск в основних цінах — 3771, проміж-
не споживання — 1700; 

6) для економіки в цілому податки на виробництво та імпорт 
за відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт — 18068, у 
тому числі чисті податки на продукти — 12 298. 

Визначити: 
1) валову додану вартість для кожного сектора окремо та 

економіки в цілому; 
2) ВВП двома способами.  
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3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік: 

Поточне зовнішнє сальдо – 6608 

Капітальні трансферти, одержані … 

Капітальні трансферти, сплачені … 

Придбання за винятком вибуття невироблених нефінансових активів … 

1) Побудувати зовнішній рахунок капіталу  
2) Розрахувати його балансуючу статтю — чисті кредити 

(+), чисті борги (–) 

4. Маємо наступні дані по Україні за 1998 рік, млн. грн: 
Оплата праці найманих працівників 49 328 
Податки на виробництво та імпорт 22 695 
Субсидії на виробництво та імпорт (–) 2937 
Валовий прибуток / змішаний доход економіки 33 528 
Доходи від власності: отримані від іншого світу  256 

передані іншому світу 2346 
Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2679 
Споживання основного капіталу 19 281 
Визначити: 

1) валовий внутрішній продукт; 
2) валовий національний доход; 
3) чистий національний доход; 
4) валовий наявний доход. 

5. Маємо наступні умовні дані по нефінансовому сектору економіки: 

Показник Базисний 
період 

Звітний 
період 

Вартість валового випуску у поточних цінах, млн. грн 2200 1600 

Частка проміжного споживання у вартості валового 
випуску, % 46 48 

Індекс цін на валовий випуск стосовно переднього року, % — 105 

Індекс цін на проміжне споживання стосовно попере-
днього періоду, % — 103 

 
Визначити валову додану вартість за звітний період у поточ-

них та порівняних цінах. Розрахувати індекси фізичного обся-
гу валового випуску, валової доданої вартості у порівняних ці-
нах. 
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Варіант 13 

1. Рахунки інших змін в обсязі активів та рахунок переоцінки. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок використання 
наявного доходу для секторів «Фінансові корпорації» та «Дома-
шні господарства» (млн. грн): 

1) сектор «Загального державного управління»: 
— витрати на кінцеве споживання (витрати підприємств та 

організацій, що надають населенню безоплатні послуги у сфері 
освіти, охорони здоров’я, культури, витрати на оборону, загальне 
державне управління, науку, витрати організацій, що надають 
послуги сільському господарству) — 22 329; 

— споживання основного капіталу — 2142. 
— валовий наявний доход — 30 556. 
2) сектор «Домашні господарства»: 
— витрати на закупівлю споживчих товарів та послуг на еко-

номічній території країни та за її межами — 42 043; 
— кінцеве споживання товарів та послуг за рахунок доходів, 

отриманих у натуральній формі — 608; 
— споживання товарів та послуг, вироблених для власного кін-

цевого споживання домашніми господарствами — 7966; 
у тому числі житлові послуги, вироблені для власного спожи-

вання господарями помешкань — 6517, 
сільськогосподарська продукція, вироблена у селянських (фер-

мерських) господарствах та власному підсобному господарстві 
населення — 1448; 

— споживання основного капіталу — 195; 
— валовий наявний доход — 52 582. 
3) сектор «Некомерційні організації, що обслуговують дома-

шні господарства»: 
— витрати на кінцеве споживання (витрати на споживчі това-

ри та послуги, що надаються домашнім господарствам безоплат-
но або за цінами, що не мають економічного значення) — 3252; 

— споживання основного капіталу — 586; 
— валовий наявний доход — 3253. 
4) сектор «Нефінансові корпорації», валовий наявний доход 

— 5538; споживання основного капіталу — 14 322. 
5) сектор «Фінансові корпорації», валовий наявний доход — 

1781; споживання основного капіталу — 97. 
Визначте: 
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1) витрати на кінцеве споживання для сектора «Домашні 
господарства» та національної економіки; 

2) валове заощадження для секторів «Фінансові корпо-
рації», «Домашні господарства» та національної економіки; 

3) чисте заощадження для секторів «Фінансові корпора-
ції», «Домашні господарства». 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн. 
грн) за 1999 рік: 

Імпорт товарів та послуг  63 669 

Експорт товарів та послуг 70 884 

1) Побудувати зовнішній рахунок товарів та послуг. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — зовнішнє са-

льдо товарів та послуг. 

4. Маємо наступні дані за 1998 рік, млн. грн: 
Витрати на кінцеве споживання: 83 569 
Валове нагромадження основного капіталу 20 096 
Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 1128 
Придбання за винятком вибуття цінностей 133 
Експорт товарів та послуг 42 974 
Імпорт товарів та послуг 45 307 
Індекс-дефлятор ВВП (разів до попереднього року)  1,121 
Визначте валовий внутрішній продукт (вкажіть метод його 

розрахунку) у фактичних і порівняних цінах. 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1998—2000 роки: 

Показник 1998 1999 2000 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 236 304 298 223 399 930 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 112,5 126,2 124,5 

Визначити індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року. 

Варіант 14 

1. Баланси активів та пасивів. 
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2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік. 

Поточне зовнішнє сальдо 2511 

Капітальні трансферти, одержані … 

Капітальні трансферти, сплачені … 

Придбання за винятком вибуття невироблених нефінансових ак-
тивів … 

1) Побудуйте зовнішній рахунок капіталу 
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — чисті кредити 

(+), чисті борги (–). 

3. Маємо наступні дані по Україні за 1999 рік, млн. грн:  
Оплата праці найманих працівників 57 902 
Податки на виробництво та імпорт 27 530 
Субсидії на виробництво та імпорт (–) 4555 
Валовий прибуток економіки 49 629 
Доходи від власності:  

отримані від іншого світу 341 
передані іншому світу 3913 

Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2901 
Споживання основного капіталу 23 230 
Визначте: 

1) валовий внутрішній продукт; 
2) Валовий національний доход; 
3) Чистий національний доход; 
4) Валовий наявний доход. 

4. За наведеними даними побудувати рахунок розподілу пер-
винного доходу (млн грн) для економіки в цілому: 

1) доходи від власності, отримані резидентами, — 4178, 
у тому числі від нерезидентів — 273; 
2) доходи від власності, виплачені резидентами — 5394, 
у тому числі нерезидентам — 1489. 
3) оплата праці найманих працівників резидентів та нерезиден-

тів — 45391 
4) оплата праці іноземних сезонних робітників становить — 107 
5) оплата праці резидентів, отримана від іншого світу — 124 
6) валовий прибуток / змішаний доход — 29906. 
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7) податки на продукти та імпорт для економіки в цілому за 
відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт — 12298, інші 
чисті податки на виробництво та імпорт — 5770. 

Розрахувати: 
1) доходи від виробництва у вигляді оплати праці; 
2) сальдо доходів від власності; 
3) валовий національний доход. 

5. За наведеними даними (млн. грн) побудувати для сектора 
«Нефінансові корпорації» фінансовий рахунок. 

1. Приріст грошових коштів у касі та на рахунках у банках 23 

2. Чисте придбання підприємствами облігацій, векселів та інших цін-
них паперів (крім акцій) 19 

3. Видано векселів 32 

4. Чисте збільшення заборгованості за позиками, наданими іншим гос-
подарським одиницям (за мінусом їх погашення) 27 

5. Чисте збільшення кредитів, отриманих у банках (за мінусом їх по-
гашення) 46 

6. Чисте придбання (за мінусом продажу) акцій та паїв у капіталі ін-
ших інституційних одиниць 7 

7. Чистий продаж (за мінусом придбання) власних акцій 30 

8. Приріст страхових технічних резервів із страхування майна та інших 
видів страхування (за полісами, власниками яких є підприємства) 3 

9. Збільшення дебіторської заборгованості 4 

10. Збільшення кредиторської заборгованості 6 

Варіант 15 

1. Рахунки «іншого світу». 

2. Маємо наступні дані по Україні за 1999 рік, млн. грн: 
Валовий прибуток економіки 49 629 
Оплата праці найманих працівників 57 902 
Податки на виробництво та імпорт  27 530 
Субсидії на виробництво та імпорт 4555 
Доходи від власності: 
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отримані від іншого світу 341 
передані іншому світу 3913 

Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2901 
Витрати на кінцеве споживання 100 481 
Визначте:  
1) валовий внутрішній продукт;  
2) валовий національний доход;  
3) валовий наявний доход;  
4) валове заощадження. 

3. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 185 390 216 719 240 442 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 155,8 118,4 113,9 

 
Визначте індекс — фізичного обсягу стосовно попереднього 

року. 
4. За наведеними даними (млн. грн) побудувати рахунок опе-

рацій з капіталом для сектора «Нефінансові корпорації» та ви-
значити чисте кредитування (+), чисте запозичення (–), зробити 
висновок: 

1. Чисте заощадження 45 

2. З державного бюджету надійшло коштів на капітальні вкладення 47 

3. Витрати на капітальне будівництво  25 

4. Витрати на обладнання 36 

5. Вартість безоплатно наданого підприємствами майна дитячим 
будинкам та школам 4 

6. Зміна залишків незавершеного виробництва 2 

7. Зміна запасів готової продукції 14 

8. Вартість залишків виробничих запасів на початок року 64 

9. Вартість залишків виробничих запасів на кінець року 69 

10. Споживання основного капіталу – 40 
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5. За наведеними даними (млн. грн) побудувати рахунок вироб-
ництва для сектора «Домашні господарства»: 

1) вироблено сільськогосподарської продукції на 7953 (у тому 
числі реалізовано на 2818, спожито у процесі виробництва на 
3250), 

2) отримано доходів від підприємницької діяльності з вироб-
ництва промислової продукції, будівництва та надання послуг на 
суму — 3181, 

3) вартість будівництва та ремонту помешкання, виконаних 
власними силами — 1590, 

4) умовно обчислена плата за проживання у власному житлі — 
7158, 

5) витрати на інструмент, будівельні матеріали, насіння, корми 
— 2400, 

6) оплата ветеринарних послуг, плата за оренду машин, обла-
днання, господарських приміщень — 1307, 

7) витрати господарів будинків та квартир на поточний ремонт 
помешкання — 1443. 

Розрахувати: 
1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 
3) валову додану вартість. 

Варіант 16 

1. Матрична форма відображення рахунків 

2. Маємо наступні умовні дані, млн. грн: 
Випуск товарів та послуг 276 246 
Матеріальні витрати — всього 39 502 
у тому числі амортизація  23 230 
Недоамортизована вартість (ліквідованих основних засобів)

 1300 
Інші елементи, що входять до складу проміжного споживання 

 152 809 
Податки на продукти та імпорт 24 069 
Субсидії на продукти та імпорт  2092 
Інші чисті податки на виробництво  998 
Оплата праці найманих працівників 57 838 
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Визначте валовий внутрішній продукт та валовий прибуток 
економіки. 

3. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 81 519 93 365 103 869 

Індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року, % 90,0 97,0 98,3 

Визначте індекс-дефлятор ВВП стосовно попереднього року. 

4. За наведеними даними (млн. грн) про активи та пасиви еко-
номіки в цілому на початок періоду побудувати баланс активів та 
пасивів на кінець періоду. Визначити величину чистої вартості 
власного капіталу. 

Вироблені нефінансові активи 6420 

Невироблені нефінансові активи 2430 

Фінансові активи 3210 

Фінансові зобов’язання 2460 

Валове нагромадження основного капіталу 340 

Споживання основного капіталу 150 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 47 

Чисте придбання цінностей 9 

Чисте придбання нефінансових невироблених активів 5 

Зміна вартості вироблених активів – 9 

Зміна вартості невироблених активів – 4 

Чисте придбання фінансових активів 315 

Чисте прийняття фінансових зобов’язань 230 

5. За наведеними даними побудувати рахунок утворення до-
ходу для сектора «Нефінансові корпорації» (млн. грн): 

— найманим працівникам у поточному періоді нараховані: за-
робітна плата у грошовій та натуральній формах за відпрацьова-
ний та невідпрацьований час — 30907, премії та інші виплати 
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щодо стимулювання праці — 7600, витрати на відрядження — 
8142, у тому числі добові — 3780; оплата навчальних відпусток 
— 434; надбавка до пенсії — 543, оплата проїзду робітників до 
місця роботи — 2039, оплата путівок — 1737; 

— фактичні внески роботодавців до фонду соціального стра-
хування — 8871; 

— обов’язкові платежі, у тому числі податок з власників 
транспортних засобів — 646; платежі до інших позабюджетних 
економічних та спеціальних фондів — 269; платежі за воду — 
242; земельний податок — 404; податок на майно підприємств — 
808; компенсація сільськогосподарським виробникам витрат за 
енергоресурси та інші субсидії на виробництво — 430. 

— ВДВ — 97 042. 
Розрахувати показники: 

1) оплату праці найманих працівників; 
2) інші чисті податки на виробництво; 
3) валовий прибуток / змішаний доход. 

Варіант 17 

1. Етапи розвитку СНР. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок виробництва 
для сектора «Нефінансові корпорації» (млн. грн): 

Нефінансові корпорації отримали виручку від реалізації това-
рів та послуг 162 442 (у тому числі податок на додану вартість — 
7071, експортне мито — 77), 

з державного бюджету підприємствами отримані субсидії у 
зв’язку з реалізацією частини продукції за цінами, нижчими за 
витрати виробництва — 523, 

залишки незавершеного виробництва на початок періоду — 
599, на кінець — 450; 

запаси готової продукції у виробника на початок періоду — 
3742, на кінець — 4491. 

Витрати підприємств, пов’язані з виробництвом товарів та по-
слуг (з врахуванням податку на додану вартість 2731) у поточно-
му періоді: 

матеріальні витрати — 91 023 
орендна плата за будівлі та обладнання — 6554 
представницькі витрати — 1821 
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витрати на відрядження в частині оплати послуг транспорту та 
готелів — 3640 

послуги фінансово-кредитних закладів — 2003 
споживання основного капіталу — 14322. 
Розрахувати: 

1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 
3) валову додану вартість. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн. 
грн) за 1999 рік: 

Валовий наявний доход 129 835 

Споживання основного капіталу 23 230 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

Кінцеві споживчі витрати 100 481 

в тому числі:  

індивідуальні споживчі витрати 91 064 

колективні споживчі витрати 9417 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

1) Побудувати рахунок використання наявного доходу. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — валове за-

ощадження. 
3) Розрахувати чисте заощадження. 

4. Маємо наступні дані по Україні за 1998 рік, млн. грн: 
Випуск товарів та послуг 220 679 
Матеріальні витрати — всього 123 553 
у тому числі амортизація  19 281 

Недоамортизована вартість (ліквідованих основних засобів)  
1079 

Інші елементи, що входять до складу проміжного споживання  
30 518 

Податки на продукти та імпорт 17 330 
Субсидії на продукти та імпорт 1705 
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Інші чисті податки на виробництво 4133 
Оплата праці найманих працівників 49 307 
Визначити валовий внутрішній продукт та валовий прибуток / 

змішаний доход економіки. 
 
5. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 185 390 216 719 240 442 

Індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року, % 90,8 98,8 97,4 

Визначити індекс-дефлятор стосовно попереднього року. 

Варіант 18 

1. Основні класифікації в СНР 

2. За наведеними даними побудувати рахунок утворення до-
ходу (млн. грн) для економіки в цілому: 

— сектор «Нефінансові корпорації»: ВДВ — 54107, оплата 
праці найманих працівників — 32663, інші чисті податки на ви-
робництво — 5554. 

— сектор «Фінансові корпорації»: ВДВ — 1855, оплата праці на-
йманих працівників — 828, інші чисті податки на виробництво — 71. 

— сектор «Загального державного управління»: ВДВ — 
11552, оплата праці найманих працівників — 10352, інші чисті 
податки на виробництво — 18. 

— сектор «Домашні господарства»: ВДВ — 11482, оплата 
праці найманих працівників — 70, інші чисті податки на вироб-
ництво — 120. 

— сектор «Некомерційні організації, що обслуговують дома-
шні господарства»: ВДВ — 2071, оплата праці найманих праців-
ників — 1478, інші чисті податки на виробництво — 7. 

— податки на продукти та імпорт для економіки в цілому за 
відрахуванням субсидій на продукти та імпорт — 12298, інші чи-
сті податки на виробництво та імпорт — 5770. 

Розрахувати показники: 
1) оплату праці найманих працівників для економіки в 

цілому; 
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2) чисті податки на виробництво для економіки в цілому; 
3) валовий прибуток / змішаний доход для кожного сек-

тора окремо та для національної економіки в цілому. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік: 
Чисте заощадження  6124 

Капітальні трансферти, одержані від інших країн  … 

Капітальні трансферти, передані іншим країнам … 

Валове нагромадження основного капіталу 25 131 

Споживання основного капіталу (–) 23 230 

Зміни в запасах матеріальних оборотних засобів – 2519 

Придбання за винятком вибуття цінностей  134 

Придбання за винятком вибуття невироблених нефінансових ак-
тивів … 

 
1) Побудувати рахунок капіталу.  
2) Розрахувати його балансуючу статтю — чисте креди-

тування (+), чисте запозичення (–). 

4. За наступними даними по Україні за 1998 рік (млн. грн) ви-
значити: 

1) ВВП та вказати методи його розрахунку; 
2) показник придбання за винятком вибуття цінностей. 
Валовий прибуток / змішаний доход економіки 33 528 
Оплата праці найманих працівників 49 307 
Податки на виробництво та імпорт 22 695 
Субсидії на виробництво та імпорт 2937 
Витрати на кінцеве споживання 83 569 
Валове нагромадження, у тому числі 

валове нагромадження основного капіталу 20 096 
зміна запасів матеріальних оборотних коштів 1128 
придбання за винятком вибуття цінностей ? 

Експорт 42 974 
Імпорт 45 307 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 
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ВВП у фактичних цінах, млн. грн 81 519 93 365 103 869 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 166,2 118,1 113,2 

 
Визначити індекс фізичного обсягу ВВП стосовно попере-

днього року. 
 

Варіант 19 

1. Аналіз ефективності виробництва за допомогою даних СНР 

2. За наведеними даними побудувати рахунок розподілу пер-
винного доходу (млн. грн) для сектора «Домашні господарства»: 

— оплата праці резидентів, отримана від іншого світу — 124, 
— відсотки, одержані за вкладами — 324 
— відсотки, сплачені за позиками — 9 
— рента за землю сплачена — 73 
— доход від власності, зобов’язаний власникам страхових по-

лісів — 347 
— доходи, що передані нефінансовим сектором робітникам 

підприємств у вигляді дивідендів — 471 
— валовий прибуток / змішаний доход — 11 292 
— оплата праці найманих працівників резидентів та нерезиден-

тів — 45 391 
— оплата праці іноземних сезонних робітників для інших сек-

торів становить — 107. 
Розрахувати: 

1) доходи від виробництва у вигляді оплати праці; 
2) доходи від власності, отримані та передані; сальдо до-

ходів від власності; 
3) сальдо первинних доходів. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік: 

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах) 130 442 

Споживання основного капіталу 23 230 

Оплата праці найманих робітників,  57 838 

у тому числі:  
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заробітна плата 42 075 

фактичні внески наймачів на соціальне страхування 13 915 

умовно обчислені внески наймачів на соціальне страхування 1848 

Податки на виробництво та імпорт 27 530 

Субсидії на виробництво та імпорт (–) 4555 

1) Побудувати рахунок утворення доходу 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — валовий при-

буток / змішаний доход  
3) Розрахувати чистий прибуток / змішаний доход. 

4. Розрахувати ВВП двома методами та вказати їх назву, ви-
значити показник придбання за винятком вибуття цінностей за 
1998 рік (млн. грн): 

Випуск в основних цінах  220 679 
Проміжне споживання  133 711 
Податки на продукти та імпорт  17 330 
Субсидії на продукти та імпорт  1705 
Витрати на кінцеве споживання 83 569 
Валове нагромадження (виключаючи  

придбання за винятком вибуття цінностей)  21 224 
Експорт товарів та послуг  42 974 
Імпорт товарів та послуг  45 307 

5. Маємо наступні умовні дані по нефінансовому сектору еко-
номіки: 

Показник Базисний 
період 

Звітний 
період 

Вартість валового випуску у поточних цінах, млн. грн 1100 970 

Частка проміжного споживання у вартості валового ви-
пуску, % 44 46 

Індекс цін на валовий випуск стосовно переднього року, % — 108,5 

Індекс цін на проміжне споживання стосовно попере-
днього періоду, % — 107 

Визначити валову додану вартість за звітний період у поточ-
них та порівняних цінах. Розрахувати індекси фізичного обсягу 
валового випуску, валової доданої вартості у порівняних цінах. 
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Варіант 20 

1. Аналітичні можливості СНР 

2. За наведеними даними побудувати рахунок вторинного пере-
розподілу доходу (млн. грн) для сектора «Нефінансові корпорації»: 

1) податок на прибуток поточного періоду — 7685; 
2) умовно обчислені відрахування роботодавців на соціальне 

страхування — 414; 
3) страхові премії — 705; 
4) штрафи, виплачені — 176; 
5) штрафи отримані — 115; 
6) страхові відшкодування — 160; 
7) сальдо первинних доходів — 13829. 
Визначте: 

1) поточні трансферти, отримані та передані; 
2) сальдо поточних трансфертів; 
3) валовий наявний доход. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік: 

Валовий прибуток / змішаний доход  49 629 

Споживання основного капіталу  23 230 

Оплата праці найманих робітників 57 902 

Податки на виробництво та імпорт  27 530 

у тому числі:  

податки на продукти 24 069 

інші податки, пов’язані з виробництвом 3461 

Субсидії на виробництво та імпорт (–) 4555 

у тому числі:  

субсидії на продукти (–) 2092 

інші субсидії, пов’язані з виробництвом (–) 2463 

Доходи від власності, одержані від інших країн 341 

Доходи від власності, сплачені іншим країнам 3913 

1) Побудувати рахунок первинного розподілу доходу. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — валовий наці-
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ональний доход. 
3) Розрахувати чистий національний доход. 
4) Маємо наступні дані по Україні за 2000 рік, млн. грн: 

Випуск товарів та послуг 373 893 
Матеріальні витрати — всього 209 839 

у тому числі амортизація  30 223 
Недоамортизована вартість (ліквідованих основних засобів) 
Інші елементи, що входять до складу проміжного споживання  
Податки на продукти та імпорт 27 338 
Субсидії на продукти та імпорт 1530 
Інші чисті податки на виробництво  2715 
Оплата праці найманих працівників 71 930 
Визначити валовий внутрішній продукт та валовий прибуток / 

змішаний доход економіки. 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 185 390 216 719 240 442 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 155,8 118,4 113,9 

Визначити індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року. 

Варіант 21 

1. Види цін у СНР 

2. За наведеними даними (млн. грн) побудувати рахунок виро-
бництва для сектора «Домашні господарства»: 

1) вироблено сільськогосподарської продукції на 7953 (у тому 
числі реалізовано на 2818, спожито у процесі виробництва на 3250) 

2) отримано доходів від підприємницької діяльності по вироб-
ництву промислової продукції, по будівництву та наданню по-
слуг на суму — 3181 

вартість будівництва та ремонту помешкання, виконаних вла-
сними силами — 1590 

3) умовно обчислена плата за проживання у власному житлі 
— 7158 
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4) витрати на інструмент, будівельні матеріали, насіння, кор-
ми — 2400 

5) оплата ветеринарних послуг, плата за оренду машин, обла-
днання, господарських приміщень — 1307 

6) витрати господарів будинків та квартир на поточний ре-
монт помешкання — 1443. 

Розрахувати: 
1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 
3) валову додану вартість. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік: 

Валовий національний доход  126 934 

Споживання основного капіталу 23 230 

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн 1 

Внески на соціальне страхування, одержані від інших країн  … 

Соціальні допомоги, крім допомоги в натурі, одержані від інших країн … 

Інші поточні трансферти, одержані від інших країн  3138 

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам … 

Внески на соціальне страхування, сплачені іншим країнам  … 

Соціальні допомоги, крім допомоги в натурі, сплачені іншим країнам  4 

Інші поточні трансферти, передані іншим країнам  234 

1) Побудувати рахунок вторинного розподілу доходу. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — валовий на-

явний доход. 
3) Розрахувати чистий наявний доход. 

4. За наступними даними по Україні за 1998 рік (млн. грн) ви-
значити: 

1) ВВП та вказати методи його розрахунку; 
2) показник придбання за винятком вибуття цінностей. 
Випуск в основних цінах 220 679 
Податки на продукти та імпорт 17 330 
Субсидії на продукти та імпорт 1705 
Проміжне споживання 133 711 
Витрати на кінцеве споживання 83 569 
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Валове нагромадження, у тому числі 
валове нагромадження основного капіталу 20 096 
зміна запасів матеріальних оборотних коштів 1128 
придбання за винятком вибуття цінностей ? 

Експорт 42 974 
Імпорт 45 307 
 
5. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 81 519 93 365 103 869 

Індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року, % 90,0 97,0 98,3 

Визначити індекс-дефлятор ВВП стосовно попереднього року. 

Варіант 22 

1. Роль системи національних рахунків у макроекономічному 
аналізі. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок розподілу пер-
винного доходу (млн. грн) для економіки в цілому: 

1) доходи від власності, отримані резидентами — 4178, 
у тому числі від нерезидентів — 273 
2) доходи від власності, виплачені резидентами — 5394, 
у тому числі нерезидентам — 1489. 
3) оплата праці найманих працівників резидентів та нерезиден-

тів — 45 391 
4) оплата праці іноземних сезонних робітників — 107 
5) оплата праці резидентів, отримана від іншого світу — 124 
6) валовий прибуток / змішаний доход — 29 906. 
7) податки на продукти та імпорт для економіки в цілому за 

відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт — 12298, інші 
чисті податки на виробництво та імпорт — 5770. 

Розрахувати: 
1) доходи від виробництва у вигляді оплати праці; 
2) сальдо доходів від власності; 
3) валовий національний доход. 
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3. Маємо умовні дані про виробництво ВВП в країні за рік, 
млн. грн: 

Виробництво товарів (за відрахуванням проміжного спожи-
вання)  42 100 

Виробництво послуг (за відрахуванням проміжного спожи-
вання)  40 200 

Непрямі послуги фінансового посередництва 1200 
Чисті (за виключенням субсидій) податки на продукти та ім-

порт 11 700 
Індекс-дефлятор ВВП (разів до попереднього року) 1,1 
Визначте обсяг ВВП у фактичних та у порівняних цінах; вка-

жіть метод розрахунку ВВП. 

4. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік:  

Випуск (в основних цінах) 276 246 

Експорт товарів і послуг  70 884 

Імпорт товарів і послуг 63 669 

Податки на продукти 24 069 

Субсидії на продукти (–) 2092 

Кінцеві споживчі витрати  

в тому числі:  

індивідуальні споживчі витрати 91 064 

колективні споживчі витрати 9417 

Валове нагромадження основного капіталу 25 131 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів – 2519 

Придбання за винятком вибуття цінностей 134 

1) Побудувати рахунок товарів і послуг. 
2) Розрахувати відсутній показник — проміжне спожи-

вання. 
3) Розрахувати валовий внутрішній продукт (у ринкових 

цінах). 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1998—2000 роки: 
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Показник 1998 1999 2000 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 236 304 298 223 399 930 

Індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року, % 97,0 100,0 107,8 

 
Визначити індекс-дефлятор стосовно попереднього року. 
 

Варіант 23 

1. Методи розрахунку ВВП. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок утворення до-
ходу для сектора»Нефінансові корпорації» (млн. грн): 

1) найманим працівникам у поточному періоді нарахована: за-
робітна плата у грошовій та натуральній формах за відпрацьова-
ний та невідпрацьований час — 18056, премії та інші виплати 
щодо стимулювання праці — 4440, витрати на відрядження — 
4757, у тому числі добові — 2220; оплата навчальних відпусток 
— 254; надбавка до пенсії — 317, оплата проїзду робітників до 
місця роботи — 1191, оплата путівок — 1015; 

2) фактичні внески роботодавців до фонду соціального стра-
хування — 5170; 

3) обов’язкові платежі, у тому числі податок з власників 
транспортних засобів — 1765; платежі до інших позабюджетних 
економічних та спеціальних фондів — 735; платежі за воду — 
661; земельний податок — 1103; податок на майно підприємств 
— 2206; компенсація сільськогосподарським виробникам витрат 
за енергоресурси та інші субсидії на виробництво — 916.  

4) валова додана вартість для сектора — 54 107. 
Розрахувати показники: 

1) оплату праці найманих працівників; 
2) інші чисті податки на виробництво; 
3) валовий прибуток / змішаний доход. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік: 

Випуск (в основних цінах) 276 246 
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Проміжне споживання 167 781 

Податки за винятком субсидій на продукти 21 977 

Споживання основного капіталу 23 230 

1) Побудувати рахунок виробництва. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — валовий вну-

трішній продукт (у ринкових цінах). 
3) Розрахувати чистий внутрішній продукт. 

 
4. Маємо наступні дані про розподіл первинних доходів в 

Україні за 1998 р. (у поточних цінах),млн. грн: 
Валовий прибуток / змішаний доход економіки 33 528 
у тому числі споживання основного капіталу 19 281 
Оплата праці найманих працівників 49 328 
Чисті податки на виробництво та імпорт  19 758 
Доходи від власності, отриманні від іншого світу 256 
Доходи від власності, передані іншому світу 2346 
Сальдо поточних трансфертів, отриманих резидентами даної 

країни з-за кордону: 
гуманітарна допомога 1600 
подарунки 1079 

Визначити: 
1) валовий національний доход; 
2) чистий національний доход; 
3) чистий прибуток економіки; 
4) валовий наявний доход. 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1998—2000 роки: 

Показник 1998 1999 2000 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 102 593 130 442 170 070 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 112,1 127,3 125,3 

Визначити індекс фізичного обсягу ВВП стосовно попере-
днього року. 
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Варіант 24 

1. Випуск, проміжне споживання, валова додана вартість, ВВП. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок вторинного пере-
розподілу доходу (млн. грн) для сектора «Домашні господарства»: 

— прибутковий податок — 3025; 
— податок з власників трансфертних коштів — 122; 
— держмито, курортні збори та інші збори — 25; 
— відрахування роботодавців на соціальне страхування: фак-

тичні — 9855, умовно нараховані — 1268; 
— страхові премії (крім премій по страхуванню життя) — 976; 
— добровільні внески та пожертвування у громадські органі-

зації та благодійні фонди — 1951; 
— подарунки та перекази, відправлені нерезидентам — 97; 
— страхові компенсації (крім компенсацій по страхуванню 

життя) — 203; 
— пенсії, стипендії, інші соціальні допомоги у грошовій формі 

— 12 247; 
— подарунки, перекази, отримані від нерезидентів — 162; 
— сальдо первинних доходів — 57289. 

 
Визначте: 

1) поточні трансферти, отримані та передані; 
2) сальдо поточних трансфертів; 
3) валовий наявний доход. 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) 1999 рік: 

Зовнішнє сальдо товарів і послуг  – 7215 

Оплата праці найманих робітників резидентів … 

Податки за винятком субсидій на виробництво та імпорт  … 

Доход від власності резидентів 3913 

Поточні податки на доход, майно тощо для резидентів … 

Соціальні внески та допомоги резидентам 4 

Інші поточні трансферти резидентів 234 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах резидентів 

— 
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Оплата праці найманих робітників нерезидентів 64 

Податки за відрахуванням субсидій на виробництво та імпорт не-
резидентів 

… 

Доход від власності нерезидентів 341 

Поточні податки на доход, майно тощо для нерезидентів 1 

Соціальні внески та допомоги нерезидентам … 

Інші поточні трансферти нерезидентів 3138 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах нерезидентів 

— 

1) Побудувати зовнішній рахунок первинних доходів та 
поточних трансфертів. 

2) Розрахувати його балансуючу статтю — поточне зов-
нішнє сальдо. 
 

4. Маємо наступні дані по Україні за 1998 рік, млн. грн: 
Валовий прибуток / змішаний доход економіки 33 528 
Оплата праці найманих працівників 49 328 
Податки на виробництво та імпорт  22 695 
Субсидії на виробництво та імпорт 2937 
Доходи від власності: отримані від іншого світу 256 

передані іншому світу 2346 
Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2679 
Витрати на кінцеве споживання 83 569 
Визначити: 

1) валовий внутрішній продукт; 
2) валовий національний доход; 
3) валовий наявний доход; 
4) валове заощадження. 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1998—2000 роки: 

Показник 1998 1999 2000 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 102 593 130 442 170 070 

Індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року, % 98,1 99,8 105,9 

Визначити індекс-дефлятор ВВП стосовно попереднього року. 
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Варіант 25 

1. Основні показники СНР, що визначають доходи суспільства. 

2. За наведеними даними побудувати рахунок виробництва 
для сектора «Нефінансові корпорації» (млн грн): 

Нефінансові корпорації отримали виручку від реалізації това-
рів та послуг 298 667 

(у тому числі податок на додану вартість — 12 096, експортне 
мито — 133), 

з державного бюджету підприємствами отримані субсидії у 
зв’язку з реалізацією частини продукції за цінами, нижчими за 
витрати виробництва — 931, 

залишки незавершеного виробництва на початок періоду — 
1064, на кінець — 798; 

запаси готової продукції у виробника на початок періоду — 
6646, на кінець — 7975. 

Витрати підприємств, що пов’язані з виробництвом товарів та 
послуг (з урахуванням податку на додану вартість 5108) у поточ-
ному періоді: 

матеріальні витрати — 170 277, 
орендна плата за будівлі та обладнання — 12 260, 
представницькі витрати — 3406, витрати на відрядження в ча-

стині оплати послуг транспорту та готелів — 6811,  
послуги фінансово-кредитних закладів — 3746,  
споживання основного капіталу — 23 820. 
Розрахувати:  

1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 

3. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік: 

Валовий прибуток / змішаний доход  29 906 

Споживання основного капіталу (–) 17 342 

Оплата праці найманих робітників 45 408 

Податки на виробництво та імпорт  21 059 

у тому числі:  

податки на продукти 14 373 
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інші податки, пов’язані з виробництвом 6686 

Субсидії на виробництво та імпорт (–) 2991 

у тому числі:  

субсидії на продукти (–) 2075 

інші субсидії, пов’язані з виробництвом (–) 916 

Доходи від власності, одержані від інших країн 273 

Доходи від власності, сплачені іншим країнам 1489 

1) Побудуйте рахунок розподілу первинного доходу  
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий наці-

ональний доход  
3) Розрахуйте показник: чистий національний доход 

4. За наведеними даними (млн. грн) побудувати для сектора 
«Нефінансові корпорації» фінансовий рахунок. 

1. Приріст грошових коштів у касі та на рахунках у банках 18 

2. Чисте придбання підприємствами облігацій, векселів та інших цін-
них паперів (крім акцій) 13 

3. Видано векселів 31 

4. Чисте збільшення заборгованості за позиками, наданими іншим госпо-
дарським одиницям (за мінусом їх погашення) 29 

5. Чисте збільшення кредитів, отриманих у банках (за мінусом їх по-
гашення) 50 

6. Чисте придбання (за мінусом продажу) акцій та паїв у капіталі ін-
ших інституційних одиниць 9 

7. Чистий продаж (за мінусом придбання) власних акцій 32 

8. Приріст страхових технічних резервів із страхування майна та ін-
ших видів страхування (за полісами, власниками яких є підприємст-
ва) 1 

9. Збільшення дебіторської заборгованості 6 

10. Збільшення кредиторської заборгованості 7 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1998—2000 роки: 

Показник 1998 1999 2000 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 236 304 298 223 399 930 
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Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 112,5 127,3 124,5 

Визначити індекс фізичного обсягу стосовно попереднього 
року. 

Варіант 26 

1. Напрямки аналізу рахунків секторів. 

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік 

Валовий національний доход  92 166 

Споживання основного капіталу 17 342 

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн  11 

Внески на соціальне страхування, одержані від інших країн  … 

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі, одержані від інших 
країн  

… 

Інші поточні трансферти, одержані від інших країн  1713 

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам … 

Внески на соціальне страхування, сплачені іншим країнам  … 

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі, сплачені іншим країнам  1 

Інші поточні трансферти, передані іншим країнам 179 

1) Побудуйте рахунок вторинного розподілу доходу. 
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий наяв-

ний доход. 
3) Розрахуйте показник: чистий наявний доход. 

3. Маємо наступні дані за 1999 рік, млн. грн: 
Витрати на кінцеве споживання  100 481 
Валове нагромадження основного капіталу  25 131 
Зміна запасів матеріальних оборотних засобів  – 2519 
Придбання за винятком вибуття цінностей  134 
Експорт товарів та послуг  70 884 
Імпорт товарів та послуг  63 669 
Індекс-дефлятор ВВП (разів до попереднього року) 0,981 
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Визначте валовий внутрішній продукт (вкажіть метод його 
розрахунку) у фактичних і порівняних цінах. 

4. За наведеними даними побудувати рахунок виробництва 
для сектора «Нефінансові корпорації» (млн. грн): 

Нефінансові корпорації отримали виручку від реалізації това-
рів та послуг 162 442 

(у тому числі податок на додану вартість — 7071, експортне 
мито — 77), 

з державного бюджету підприємствами отримані субсидії у 
зв’язку з реалізацією частини продукції за цінами, нижчими за 
витрати виробництва — 523, 

залишки незавершеного виробництва на початок періоду—
599, на кінець — 450; 

запаси готової продукції у виробника на початок періоду — 
3742, на кінець — 4491. 

Витрати підприємств, пов’язані з виробництвом товарів та по-
слуг (з врахуванням податку на додану вартість 2731) у поточно-
му періоді: 

матеріальні витрати — 91023, 
орендна плата за будівлі та обладнання — 6554, 
представницькі витрати — 1821, 
витрати на відрядження в частині оплати послуг транспорту та 

готелів — 3640,  
послуги фінансово-кредитних закладів — 2003, споживання 

основного капіталу — 14 322. 
Розрахувати: 

1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 
3) валову додану вартість. 

5. Маємо наступні умовні дані по нефінансовому сектору еко-
номіки: 

Показник Базисний 
період 

Звітний 
період 

Вартість валового випуску у поточних цінах, млн. грн 1100 970 

Частка проміжного споживання у вартості валового ви-
пуску, % 44 46 

Індекс цін на валовий випуск стосовно переднього року, % — 108,5 

Індекс цін на проміжне споживання стосовно попере-  107 
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днього періоду, % 

Визначити валову додану вартість за звітний період у поточ-
них та порівняних цінах. Розрахувати індекси фізичного обсягу 
валового випуску, валової доданої вартості у порівняних цінах. 

Варіант 27 

1. Паритет купівельної спроможності 
 
2. Маємо наступні дані по Україні за 1999 рік, млн. грн: 
Валовий прибуток економіки 49 629 
Оплата праці найманих працівників 57 902 
Податки на виробництво та імпорт  27 530 
Субсидії на виробництво та імпорт 4555 
Доходи від власності: 

отримані від іншого світу 341 
передані іншому світу 3913 

Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2901 
Витрати на кінцеве споживання 100 481 
Визначте: валовий внутрішній продукт; валовий національний 

доход; валовий наявний доход; валове заощадження. 

3. За наведеними даними побудувати рахунок використання 
наявного доходу для секторів «Фінансові корпорації» та «Дома-
шні господарства» (млн. грн): 

1) сектор «Загальне державне управління»: 
— витрати на кінцеве споживання (витрати підприємств та 

організацій, що надають населенню безоплатні послуги у сфері 
освіти, охорони здоров’я, культури, витрати на оборону, загальне 
державне управління, науку, витрати організацій, що надають 
послуги сільському господарству) — 22 329; 

— споживання основного капіталу — 2142. 
— валовий наявний доход — 30 556. 
3) сектор «Домашні господарства»: 
— витрати на закупівлю споживчих товарів та послуг на еко-

номічній території країни та за її межами — 42 043; 
— кінцеве споживання товарів та послуг за рахунок доходів, 

отриманих у натуральній формі — 608; 
— споживання товарів та послуг, вироблених для власного кін-

цевого споживання домашніми господарствами — 7966; 
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у тому числі житлові послуги, вироблені для власного спожи-
вання господарями помешкань — 6517, 

сільськогосподарська продукція, вироблена у селянських (фер-
мерських) господарствах та власному підсобному господарстві 
населення — 1448; 

— споживання основного капіталу — 195; 
— валовий наявний доход — 52 582. 
4) сектор «Некомерційні організації, що обслуговують дома-

шні господарства»: 
— витрати на кінцеве споживання (витрати на споживчі товари 

та послуги, що надаються домашнім господарствам безоплатно або 
за цінами, що не мають економічного значення) — 32 52; 

— споживання основного капіталу — 586; 
— валовий наявний доход — 3253. 
5) сектор «Нефінансові корпорації», валовий наявний доход 

— 5538; споживання основного капіталу — 14322. 
6) сектор «Фінансові корпорації», валовий наявний доход — 

1781; споживання основного капіталу — 97. 
Визначте: 

1) витрати на кінцеве споживання для сектора «Домашні 
господарства» та національної економіки; 

2) валове заощадження для секторів «Фінансові корпо-
рації», «Домашні господарства» та національної економіки; 

3) чисте заощадження для секторів «Фінансові корпора-
ції», «Домашні господарства». 

4. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах, млн. 
грн) за 1999 рік: 

Імпорт товарів та послуг  63 669 

Експорт товарів та послуг 70 884 

1) Побудувати зовнішній рахунок товарів та послуг. 
2) Розрахувати його балансуючу статтю — зовнішнє са-

льдо товарів та послуг. 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

ВВП у фактичних цінах, млн грн 81 519 93 365 103 869 
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Індекс фізичного обсягу стосовно попередньо-
го року, % 90,0 97,0 98,3 

Визначте індекс-дефлятор ВВП стосовно попереднього року. 

Варіант 28 

1. Методи оцінки тіньової економіки. 

2. За наступними даними по країні (тис. грн): 
1) розрахуйте ВВП двома методами та вкажіть їх назву; 
2) визначте показник придбання за винятком вибуття цінностей. 
Випуск в основних цінах  1500 
Проміжне споживання  740 
Податки на продукти та імпорт  125 
Субсидії на продукти та імпорт  48 
Витрати на кінцеве споживання  520 
Валове нагромадження (за винятком  

придбання цінностей)  240 
Експорт товарів та послуг  250 
Імпорт товарів та послуг  260 
 
3. За наведеними даними (млн. грн) про активи та пасиви еко-

номіки в цілому на початок періоду побудувати баланс активів та 
пасивів на кінець періоду. Визначити величину чистої вартості 
власного капіталу. 

Вироблені нефінансові активи 6470 

Невироблені нефінансові активи 2800 

Фінансові активи 4320 

Фінансові зобов’язання 4950 

Валове нагромадження основного капіталу 260 

Споживання основного капіталу 150 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 40 

Чисте придбання цінностей 6 

Чисте придбання нефінансових невироблених активів 5 

Зміна вартості вироблених активів – 9 
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Зміна вартості невироблених активів – 8 

Чисте придбання фінансових активів 340 

Чисте прийняття фінансових зобов’язань 320 

4. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік: 

Валовий наявний доход 93 710 

Споживання основного капіталу 17 342 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

Кінцеві споживчі витрати, в тому числі: 76 198 

індивідуальні споживчі витрати 67 053 

колективні споживчі витрати 9145 

Коригування на зміни чистої вартості активів домашніх госпо-
дарств у пенсійних фондах — 

1) Побудуйте рахунок використання наявного доходу. 
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валове заоща-

дження. 
3) Розрахуйте показник: чисте заощадження. 

 
5. За наведеними даними побудувати рахунок виробництва 

для сектора «Нефінансові корпорації (млн грн): 
Нефінансові корпорації отримали виручку від реалізації това-

рів та послуг 298 667 
(у тому числі податок на додану вартість — 12 096, експортне 

мито — 133), 
з державного бюджету підприємствами отримані субсидії у 

зв’язку з реалізацією частини продукції за цінами, нижчими за 
витрати виробництва — 931, 

залишки незавершеного виробництва на початок періоду—
1064, на кінець — 798; 

запаси готової продукції у виробника на початок періоду — 
6646, на кінець — 7975. 

Витрати підприємств, пов’язані з виробництвом товарів та послуг (з 
врахуванням податку на додану вартість 5108) у поточному періоді: 

матеріальні витрати — 170 277, 
орендна плата за будівлі та обладнання — 12 260, 
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представницькі витрати — 3406, витрати на відрядження в ча-
стині оплати послуг транспорту та готелів — 6811,  

послуги фінансово-кредитних закладів — 3746,  
споживання основного капіталу — 23 820. 
Розрахувати: 

1) випуск товарів та послуг в основних цінах; 
2) проміжне споживання; 
3) валову додану вартість. 

Варіант 29 

1. Таблиці «витрати — випуск». 

2. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік 

Валовий національний доход  92 166 

Споживання основного капіталу 17 342 

Поточні податки на доходи, майно тощо, одержані від інших країн  11 

Внески на соціальне страхування, одержані від інших країн  … 

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі, одержані від інших країн  … 

Інші поточні трансферти, одержані від інших країн  1713 

Поточні податки на доходи, майно тощо, сплачені іншим країнам … 

Внески на соціальне страхування, сплачені іншим країнам  … 

Соціальні допомоги, крім допомог у натурі, сплачені іншим країнам  1 

Інші поточні трансферти, передані іншим країнам 179 

1) Побудуйте рахунок вторинного розподілу доходу.  
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий наяв-

ний доход. 
3) Розрахуйте показник: чистий наявний доход. 

3. За наведеними даними побудувати рахунок використання 
наявного доходу для секторів «Фінансові корпорації» та «Дома-
шні господарства» (млн грн): 

Сектор «Загального державного управління»: 
— витрати на кінцеве споживання (витрати підприємств та ор-

ганізацій, що надають населенню безоплатні послуги у сфері 
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освіти, охорони здоров’я, культури, витрати на оборону, загальне 
державне управління, науку, витрати організацій, що надають 
послуги сільському господарству) — 31 667; 

— споживання основного капіталу — 4833. 
— валовий наявний доход — 46 765. 
Сектор «Домашні господарства»:  
— витрати на закупівлю споживчих товарів та послуг на еко-

номічній території країни та за її межами — 76 754; 
— кінцеве споживання товарів та послуг за рахунок доходів, 

отриманих у натуральній формі, — 1110; 
— споживання товарів та послуг, вироблених для власного кін-

цевого споживання домашніми господарствами, — 14 542; 
у тому числі житлові послуги, вироблені для власного спожи-

вання господарями помешкань, — 11 898, 
сільськогосподарська продукція, вироблена у селянських (фер-

мерських) господарствах та власному підсобному господарстві 
населення — 2644; 

— споживання основного капіталу 362. 
— валовий наявний доход — 96 860. 
Сектор «Некомерційні організації, що обслуговують домашні 

господарства»: 
— витрати на кінцеве споживання (витрати на споживчі това-

ри та послуги, що надаються домашнім господарствам безоплат-
но або за цінами, що не мають економічного значення) — 3909, 

— споживання основного капіталу — 711. 
— валовий наявний доход — 3953. 
Сектор «Нефінансові корпорації» валовий наявний доход — 

18573; споживання основного капіталу — 23 820. 
Сектор «Фінансові корпорації» валовий наявний доход — 

3727; споживання основного капіталу — 497.  
Визначте: 

1) витрати на кінцеве споживання для сектора «Домашні 
господарства» та національної економіки; 

2) валове заощадження для секторів «Фінансові корпо-
рації», «Домашні господарства» та національної економіки; 

3) чисте заощадження для секторів «Фінансові корпора-
ції», «Домашні господарства». 

4. За наступними даними по країні (тис. грн): 
1) розрахуйте ВВП двома методами та вкажіть їх назву; 
2) визначте показник придбання за винятком вибуття 

цінностей.  
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Випуск в основних цінах  1500 
Проміжне споживання  740 
Податки на продукти та імпорт  125 
Субсидії на продукти та імпорт  48 
Витрати на кінцеве споживання  520 
Валове нагромадження (за винятком  

придбання цінностей)  240 
Експорт товарів та послуг  250 
Імпорт товарів та послуг  260 

5. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 185 390 216 719 240 442 

Індекс фізичного обсягу стосовно попередньо-
го року, % 90,8 98,8 97,4 

Визначте індекс-дефлятор стосовно попереднього року. 

Варіант 30 

1. Макроекономічні концепції. 

2. Маємо наступні дані про розподіл первинних доходів в кра-
їні за рік (у поточних цінах), млн. грн. 

Валовий прибуток економіки та валові змішані доходи 49 629 
у тому числі споживання основного капіталу 23 230 
Оплата праці найманих працівників 57 902 
Чисті податки на виробництво та імпорт  22 975 
Доходи від власності, отримані від іншого світу 341 
Доходи від власності, передані іншому світу 3913 
Сальдо поточних трансфертів, отримані резидентами даної 

країни з-за кордону: 
гуманітарна допомога 1560 
подарунки 1341 

Визначте: 
1) валовий національний доход; 
2) чистий національний доход; 
3) чистий прибуток економіки; 
4) валовий наявний доход. 
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3. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

ВВП у фактичних цінах, млн. грн 81 519 93 365 103 869 

Індекс-дефлятор стосовно попереднього року, % 166,2 118,1 113,2 

Визначте індекс — фізичного обсягу ВВП стосовно попере-
днього року. 

4. За наведеними даними побудувати рахунок вторинного пере-
розподілу доходу (млн. грн) для сектора «Домашні господарства»: 

— прибутковий податок — 3025; 
— податок з власників трансфертних коштів — 122; 
— держмито, курортні збори та інші збори — 25; 
— відрахування роботодавців на соціальне страхування: фак-

тичні—9855, умовно нараховані — 1268; 
— страхові премії (крім премій по страхуванню життя) — 976; 
— добровільні внески та пожертвування у громадські органі-

зації та благодійні фонди — 1951; 
— подарунки та перекази, відправлені нерезидентам — 97; 
— страхові компенсації (крім компенсацій по страхуванню 

життя) — 203; 
— пенсії, стипендії, інші соціальні допомоги у грошовій формі 

— 12247; 
— подарунки, перекази, отримані від нерезидентів — 162.  
— сальдо первинних доходів — 57 289. 
Визначте: 

1) поточні трансферти, отримані та передані; 
2) сальдо поточних трансфертів; 
3) валовий наявний доход. 

 
5. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 

грн) за 1997 рік:  

Випуск (в основних цінах) 204 421 

Експорт товарів і послуг  37 898 

Імпорт товарів і послуг 40 754 

Податки на продукти 14 373 

Субсидії на продукти 2075 
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Кінцеві споживчі витрати, в тому числі:  

індивідуальні споживчі витрати 67 053 

колективні споживчі витрати 9145 

Валове нагромадження основного капіталу 18 517 

Зміна запасів матеріальних оборотних коштів 1346 

Придбання за винятком вибуття цінностей 160 

1) Побудуйте рахунок товарів і послуг  
2) Розрахуйте відсутній показник — проміжне спожи-

вання 
3) Розрахуйте показник: валовий внутрішній продукт (у 

ринкових цінах) 

Умовою допуску до виконання аудиторної письмової контроль-
ної роботи є своєчасна здача самостійної роботи та отримана оці-
нка — не менш як 5 балів. Контрольна робота виконує під час 
проведення групових практичних занять за білетами, затвердже-
ними кафедрою. Кожний білет містить 5 завдань. Завдання оці-
нюються за максимальною кількістю балів — 10 балів, за таким 
розподілом: 

1. Теоретичне питання — 2 бали; 
2. Тестове завдання — 1 бали; 
3. Тестове завдання — 1 бали; 
4. Практична задача — 3 бали; 
5. Практична задача — 3 бали. 
Проводиться робота протягом однієї пари. Студент може бути 

не допущений до екзаменаційної сесії, якщо він не має позитив-
ної оцінки за підсумками контролю теоретичних завдань, тобто 
набрав менш як 10 балів. 

Приклад типового завдання письмової контрольної роботи 

1. Методи розрахунку ВВП. 

2. Позначити балансуючу статтю рахунку вторинного 
розподілу доходу. Вибір відповіді обґрунтуйте. 

а) валовий наявний доход; 
б) валовий прибуток / змішаний доход; 
в) поточні трансферти; 
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г) доходи від власності; 
д) чистий прибуток; 
е) ВВП; 
є) валовий національний доход.  

3. Сальдо первинних доходів — це (вибір відповіді обґрунтуйте): 
а) сума валової доданої вартості всіх секторів економіки, 

включаючи чисті податки на продукти; 
б) частина доданої вартості, що залишається у виробника піс-

ля вирахування витрат, пов’язаних з оплатою праці найманих 
працівників та чистих податків на виробництво та імпорт; 

в) доходи, що отримають інституціональні одиниці від участі 
у виробництві та від власності; 

г) доход, який спрямовується на кінцеве споживання та за-
ощадження; 

д) сума витрат всіх секторів економіки на кінцеве споживання, 
валове нагромадження та чистий експорт; 

е) частина наявного доходу, не витрачена на кінцеве спожи-
вання; 

є) сума витрат на валове нагромадження основного капіталу, при-
ріст матеріальних оборотних коштів та чисте придбання цінностей. 

4. Маємо наступні дані по Україні за 1999 рік, млн грн: 
Валовий прибуток економіки 49 629 
Оплата праці найманих працівників 57 902 
Податки на виробництво та імпорт  27 530 
Субсидії на виробництво та імпорт 4555 
Доходи від власності: 

отримані від іншого світу 341 
передані іншому світу 3913 

Сальдо поточних трансфертів із-за кордону + 2901 
Витрати на кінцеве споживання 100 481 
Визначте: валовий внутрішній продукт; валовий національний 

доход; валовий наявний доход; валове заощадження. 

5. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1997 рік: 

Випуск (в основних цінах) 204 421 

Проміжне споживання 123 354 
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Податки за винятком субсидій на продукти 12 298 

Споживання основного капіталу 17 342 

1) Побудуйте рахунок виробництва. 
2) Розрахуйте його балансуючу статтю — валовий внут-

рішній продукт (у ринкових цінах). 
3) Розрахуйте показник: чистий внутрішній продукт. 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБ-
НИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ 

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється 
за результатами виконання та захисту індивідуальних практич-
них завдань у вигляді звіту (20 балів). 

Індивідуальні завдання є однією з форм організації навчально-
го процесу та за предметом «Система національних рахунків» 
видаються кожному студенту на початку вивчення дисципліни з 
метою організації і стимулювання роботи студентів у часи, відве-
дені навчальним планом на самостійну роботу. Індивідуальне за-
вдання включає підготовку звіту з використанням статистичної 
інформації. Разом з індивідуальними завданнями студенти забез-
печуються методичними матеріалами, в яких викладені теорети-
чні основи, необхідні для виконання комплексного завдання. Ви-
конання завдання допомагає набути студентами навичок у 
використанні теоретичних знань для практичної роботи зі ста-
тистичною інформацією і виявлення закономірностей і тенден-
цій, що властиві реальним економічним процесам. Основна фо-
рма контролю виконання — перевірка та захист звіту у 
встановлений термін. 

Звіт повинен розкривати основні теоретичні положення те-
ми, опис джерел статистичної інформації, при наявності відпо-
відного цифрового матеріалу (залежно від обраної тематики) 
— містити розрахунково-аналітичну частину з використанням 
комплексу статистичних методів та даних по Україні чи за мі-
сцем проходження практики. Тематика індивідуальних прак-
тичних завдань побудована відповідно до змісту типової про-
грами курсу: 
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1. Система національних рахунків як статистичний інструмент 
макроекономічного аналізу. 

2. Характеристика ВВП — основного показника виробництва 
на макрорівні. 

3. Основні показники СНР, що вимірюють доходи суспільства. 
4. Методи переоцінки ВВП та його компонентів у постійні 

ціни. 
5. Аналітичні можливості СНР. 
6. Паритет купівельної спроможності. 
7. Методи оцінки тіньової економіки в СНР. 
8. Методологія міжнародних зіставлень показників СНР. 
9. Характеристика процесу нагромадження за допомогою СНР. 

10. Кінцеве споживання, проміжне споживання та валове капі-
талоутворення в СНР. 

11. Характеристика операцій внутрішньої економіки з «іншим 
світом» за допомогою СНР. 

12. Баланси в СНР. 
13. Аналіз секторних рахунків. 
14. Особливості визначення показників продукції окремих ви-

дів економічної діяльності. 
15. Основні категорії СНР. 
16. Ціни в СНР. 
17. Характеристика сектора нефінансових корпорацій. 
18. Характеристика сектора фінансових корпорацій. 
19. Характеристика сектора загального державного управління. 
20. Особливості діяльності сектора домашніх господарств. 
21. Характеристика секторів некомерційних організацій, які 

обслуговують домашні господарства, та «іншого світу». 
22. Класифікації в СНР. 
23. Характеристика операцій в СНР. 
24. Характеристика рахунку товарів і послуг. 
25. Рахунок виробництва та його характеристика. 
26. Особливості побудови рахунку утворення доходу. 
27. Характеристика рахунків розподілу первинного доходу та 

вторинного розподілу доходу. 
28. Особливості побудови рахунку перерозподілу доходу у 

натурі. 
29. Характеристика рахунків використання доходу. 
30. Рахунок капіталу та особливості його побудови. 
31. Рахунки «іншого світу» та їх характеристика. 
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Про виконання індивідуального практичного завдання студент 
звітує у письмовій формі у вигляді звіту. Звіт виконується на 
комп’ютері. На титульному аркуші звіту про виконання індивіду-
альних практичних завдань на базах виробничої практики сту-
дент записує назву міністерства, університету, факультету, на-
вчальної дисципліни, місце проходження практики, прізвище, 
ініціали, шифр академічної групи. Оцінювання звіту здійснюєть-
ся за результатами його перевірки та захисту. Обсяг звіту має бу-
ти в межах 20—25 с. 

Граничний термін подання звіту на кафедру статистики — за 
три тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що надійдуть на 
кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не 
оцінюються, а студент не допускається до іспиту. 

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАТИВНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕН-

ТАМИ 

З метою поліпшення підготовки студентів, роз’яснення про-
блематичних та складних питань у вивченні предмета «Система 
національних рахунків», контролю та перевірки виконання інди-
відуальних завдань, розкриття та розвитку індивідуальних твор-
чих здібностей протягом семестру кожного тижня викладач здійс-
нює індивідуально-консультативну роботу за графіком, 
затвердженим кафедрою. 

 
ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 1 Джерела виникнення та етапи стано-
влення СНР  2 

Заняття 2 Загальна характеристика СНР93 4 

Заняття 3 Класифікації та категорії 4 

Заняття 4 Поточні рахунки 4 

Заняття 5 Рахунки нагромадження 4 

Заняття 6 Баланси 

Надання мето-
дичних реко-
мендацій з ви-
вчення теми 
Усне опиту-
вання 
Розв’язування 
задач 
Перевірка ви-
конання інди- 4 
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Заняття 7 Рахунки операцій та рахунки «іншого 
світу» 

відуальних за-
вдань 
Проведення мо-
дульного конт-
ролю 

4 

Заняття 8 Агрегати в СНР  4 

Заняття 9 Використання даних СНР у макро-
економічному аналізі та моделюванні  4 

Разом годин:  34 

7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАН-

НЯ ЗНАНЬ, ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Метою поточного контролю є забезпечення систематич-
ної роботи студентів над вивченням дисципліни, виявлення 
рівня теоретичних знань і практичних навичок студентів з ку-
рсу «Система національних рахунків» та поглиблення їх са-
мостійної роботи шляхом індивідуальної підготовки. 
Система поточного контролю знань магістрів оцінюється в 40 

балів і передбачає оцінювання їх за двома основними напрямка-
ми: 

І. Перевірка теоретичних знань (20 балів); 
ІІ. Перевірка виконання індивідуальних практичних завдань 

(20 балів). 
І) Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань здійснюєть-

ся у два етапи: 
1) за результатами звітів про вивчення відповідних тем дисциплі-

ни у вигляді виконання обов’язкової самостійної роботи (10 балів); 
2) за результатами виконання аудиторної письмової контроль-

ної роботи за білетами (10 балів). 
Обов’язкова самостійна робота видається студентам на початку 

семестру. Здача та захист роботи проводиться на консультаціях по-
слідовно за графіком відповідно до складності навчального матеріалу. 
Кожний варіант містить 5 завдань (перше — теоретичне питання, ін-
ші — практичні завдання), які оцінюються по 2 бала, разом 10 балів.  

Умовою допуску до виконання аудиторної письмової контроль-
ної роботи є своєчасна здача самостійної роботи та отримана оці-
нка не менш як 5 балів. Контрольна робота проводиться під час 
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групових практичних занять за білетами, затвердженими кафедрою. 
Кожний білет містить 5 завдань. Завдання оцінюються за максималь-
ною кількістю балів — 10 балів, за таким розподілом: 

1) теоретичне питання — 2 бали; 
2) тестове завдання — 1 бал; 
3) тестове завдання — 1 бал; 
4) практична задача — 3 бали; 
5) практична задача — 3 бали. 
Для проведення роботи виділяється одна пара. Студент може 

бути не допущений до екзаменаційної сесії, якщо він не має по-
зитивної оцінки за підсумками контролю теоретичних завдань, 
тобто набрав менш як 10 балів. 

ІІ) Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійсню-
ється за результатами виконання та захисту індивідуальних прак-
тичних завдань у вигляді звіту (20 балів). 

Оцінювання звіту здійснюється за результатами його перевір-
ки та захисту. Обсяг звіту має бути в межах 20—25 с. 

Граничний термін подання звіту на кафедру статистики — за 
три тижні до початку екзаменаційної сесії. Звіти, що надійдуть на 
кафедру пізніше встановленого терміну, не розглядаються і не 
оцінюються, а студент не допускається до іспиту. 

Остаточно визначені оцінки викладач вписує у спеціальну об-
лікову відомість у відповідну графу. Якщо за результатами поточ-
ного контролю знань студент отримав менше 20-ти балів, він не 
допускається до іспиту. 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ 

Об’єктом поточного контролю знань студентів заочної форми 
навчання є: 

1) домашні письмові роботи з дисципліни, з яких складені ін-
дивідуальні завдання (10 балів); 

2) модульні завдання, що виконуються в аудиторії під контро-
лем викладача (10 балів). 

Індивідуальні завдання для домашнього виконання видаються 
під час установчої сесії та здаються або пересилаються поштою на 
кафедру студентами за місяць до початку сесії. Кожний студент 
отримує власний варіант індивідуальної роботи, що наводяться у 
розділі «Перелік завдань та форми організації самостійної роботи 
студентів при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни» (за-
вдання для виконання обов’язкової самостійної роботи). 
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На практичних заняттях здійснюється контроль знань у вигля-
ді виконання модульного завдання, що включає 5 завдань за та-
ким розподілом: 

1) теоретичне питання — 2 бали; 
2) тестове завдання — 1 бал; 
3) тестове завдання — 1 бал; 
4) практична задача — 3 бали; 
5) практична задача — 3 бали. 
Для проведення модульного завдання виділяється одна пара. 

Студенти можуть бути не допущені до екзаменаційної сесії, якщо 
вони не виконали домашніх і модульних завдань і не набрали 20 
балів. Приклад модульного завдання наводиться у розділі «Пере-
лік завдань та форми організації самостійної роботи студентів 
при вивченні теоретичного матеріалу дисципліни» (приклад ти-
пового завдання письмової контрольної роботи). 

Підсумковий контроль знань проводиться у формі письмо-
вого іспиту і оцінюється в 60 балів. 

Екзаменаційний набір включає 6 комплексних завдань (2 тес-
ти з обґрунтуванням вибору відповіді та 4 практичні задачі), які 
вимагають творчого підходу до їх виконання, розуміння економіч-
ної суті отриманих результатів та можливості їх застосування в 
аналізі соціально-економічних явищ та закономірностей суспіль-
ного життя. 

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється за шка-
лою: 10, 5, 0 балів. Для оцінювання рівня виконання студентами 
завдань використовуються такі критерії: 

 відмінному рівню (10 балів) відповідає всебічне системне 
й глибоке знання програмного матеріалу; засвоєння основної і 
додаткової літератури; чітке володіння понятійним апаратом, 
методами, методиками та інструментами, передбаченими про-
грамами дисциплін; уміння використовувати їх для 
розв’язання як типових, так і нетипових завдань; виявлення 
творчих здібностей у розумінні, викладі та використанні на-
вчально-програмного матеріалу; 

 задовільному рівню (5 балів) відповідає достатнє знання ос-
новного програмного матеріалу; засвоєння інформації основного 
лекційного курсу; володіння необхідними методами, методиками 
та інструментами, передбаченими програмами; уміння викорис-
товувати їх для вирішення типових ситуацій (з допущенням 
окремих незначних помилок); 

 незадовільному рівню (0 балів) відповідає наявність знач-
них прогалин у знаннях основного програмного матеріалу; по-
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гане володіння окремими поняттями, методиками та інструмен-
тами, коли, використовуючи їх, студент допускає принципові 
помилки. 

Загальна підсумкова оцінка в балах складається з сумарних 
результатів поточного контролю та іспиту. 

Якщо екзаменаційна оцінка менша, ніж 30 балів, то отримані 
результати поточного контролю не враховуються, і студент 
отримує незадовільну загальну підсумкову оцінку. 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну 
здійснюється в такому порядку: 

оцінка «відмінно» — 100; 95; 90; 85 балів; 
оцінка «добре» — 80; 75; 70; 65 балів; 
оцінка «задовільно» — 60; 55; 50 балів; 
оцінка «незадовільно» — менше 50 балів. 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Екзаменаційний білет 

1. Визначити у переліку рахунки, які кореспондують з показ-
никами рахунку «Використання доходу». Вибір відповіді обґрун-
туйте. 

а) Рахунок «Утворення доходу»; 
б) Рахунок «Вторинного розподілу доходу»; 
в) Рахунок «Товарів і послуг»; 
г) Рахунок «Виробництва»; 
д) Рахунок «Капіталу»; 
е) Рахунки «Іншого світу». 

2. Визначити правильну методику розрахунку показника «Чис-
тий внутрішній продукт». Вибір відповіді обґрунтуйте. 

а) ВВП мінус споживання основних фондів;  
б) сума валового випуску галузей економіки за мінусом суми 

проміжного споживання в цих галузях та мінус споживання ос-
новних фондів; 

в) валовий національний доход мінус доходи резидентів від 
зайнятості і власності з-за кордону та додати доходи нерезиден-
тів від зайнятості і власності, отримані з ВВП даної країни; 

г) до валового національного доходу додати поточні трансфер-
ти з-за кордону. 
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3. Маємо наступні дані по Україні за 1996—1998 роки: 

Показник 1996 1997 1998 

Випуск у фактичних цінах, млн. грн 185 390 216 719 240 442 

Індекс фізичного обсягу стосовно попередньо-
го року, % 90,8 98,8 97,4 

Визначити індекс-дефлятор стосовно попереднього року. 

4. За наведеними даними (млн од.) побудувати для сектора 
«Домашні господарства» фінансовий рахунок 

1. Збільшення готівкових грошей та депозитів 50 

2. Чисте придбання облігацій, приватизаційних чеків та інших 
цінних паперів (крім акцій) 20 

3. Чисте збільшення (за мінусом повернення) заборгованості за 
позиками банків на індивідуальне житлове будівництво та інші 
цілі 

4 

4. Чисте придбання акцій та паїв у капіталі акціонерних підпри-
ємств 35 

5. Збільшення страхових технічних резервів  19 

6. Заборгованість з розрахунків з підприємствами щодо купівлі 
товарів та послуг у кредит 2 

 

5. За наведеними даними по Україні (у фактичних цінах; млн. 
грн) за 1999 рік: 

Чисте заощадження  6124 

Капітальні трансферти, одержані від інших країн  … 

Капітальні трансферти, передані іншим країнам … 

Валове нагромадження основного капіталу 25 131 

Споживання основного капіталу (–) 23 230 

Зміни в запасах матеріальних оборотних засобів – 2519 

Придбання за винятком вибуття цінностей  134 

Придбання за винятком вибуття невироблених нефінансових активів … 

1. Побудувати рахунок капіталу.  
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2. Розрахувати його балансуючу статтю — чисте кредитуван-
ня (+), чисте запозичення (–). 

6. Маємо наступні умовні дані, млн. грн: 
Випуск товарів та послуг 220 679 
Матеріальні витрати — всього 40 120 
у тому числі амортизація  19 281 
Недоамортизована вартість ліквідованих основних засобів

 5929 
Інші елементи, що входять до складу проміжного споживання 

 121 800 
Податки на продукти та імпорт 17 330 
Субсидії на продукти та імпорт 1705 
Інші чисті податки на виробництво  4133 
Оплата праці найманих працівників 49 307 
Визначити валовий внутрішній продукт та валовий прибуток 

економіки. 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Башкатов Б. И. Система национального счетоводства. — М.: 
МЭСИ, 1982. — 60 с. 

2. Зведені національні рахунки для економіки в цілому та іншого 
світу за 1990—1999 роки / Статистичний збірник Держкомстату Украї-
ни. — К., 2001. — С. 5—17. 

3. Кеес ван ден Бос и Питер Эл. Измерение экономики. Введение в 
практику национальных счетов. Второй проект. — Программа TACIS, 
1997. — С. 44—54. 

4. Петер фон дер Липпе. Экономическая статистика. — Штудгарт, 
Йена, 1995. — 629 с. 

5. Моторин Р. М., Моторина Т. М. Система національних рахунків: 
Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 142—161. 

8. Національні рахунки України за 1908 рік. Статистичний збірник. 
— К.: Держкомстат, 2000. — 99 с. 

9. Национальное счетоводство / МЭСИ: Учебник / Под. ред. Г.Д. 
Кулагиной. — М.: Финансы и статистика, 1997.— 448 с. 

10. Октябрьский П. Я. Национальное счетоводство // Вестн. Санкт-
Петербург. ун-та. Сер. 5. Экономика. — 1993. — Вып. 4. — С. 49—55. 

11. Опыт составления баланса народного хозяйства Украины за 
1923/24 и 1924/25 годы. — Хозяйство Украины, 1927. — № 2, 3. 



 79

12. Петер фон дер Липпе. Экономическая статистика: Статистиче-
ские очерки — том 1 Европейского центра повышения квалификации. 
— Штуттгарт, Йена: Федеральное статистическое управление Герма-
нии, 1995. — С. 63—71. 

13. Салин В. Н., Медведєв В. Г., Кудряшова С. И., Шпаковская Е. П. 
Макроэкономическая статистика: Учеб. пособие. — М.: Дело, 2000. — 
С. 72—104. 

15. Салин В. Н., Шпаковская Е. П. Социально-економическая стати-
стика: Учебник. — М.: Юристъ, 2001 — С. 380—382. 

16. Система национальных счетов 1993. — Брюссель/Люксембург, 
Вашингтон, О.К., Нью-Йорк, Париж. 1998. — 725 с. 

17. Система национальных счетов — инструмент макроэкономиче-
ского анализа. — М.: Финстатинформ, 1996. — 285 с. 

18. Словник основних термінів і показників національного рахівниц-
тва // Інформаційний бюлетень Мін-ва статистики України. — 1995. — 
№ 1(5). — С. 27—31. 

19. Статистика: национальные счета, показатели и методы анализа: 
Справочное пособие / Н. П. Дашинская, М. М. Новиков, В. Н. Томаше-
вич и др.; Под ред. Теслюка. — Мн.: БГЭУ, 1995. — 376 с. 

20. Тітьонко О. М. Системи макроекономічного рахівництва: Навч.-
метод. посібник для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 1999. — 100 с. 

21. Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю. Н. Иванова. — 
М.: ИНФРА-М, 1998. — С. 152—153. 

Додаткова 

1. Методологічні рекомендації по складанню рахунку виробництва. — 
К.: Міністерство статистики України, 1997. 

2. Методологічні рекомендації по складанню рахунку утворення до-
ходу. — К.: Міністерство статистики України, 1997. — 37 с. 



 129

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«МЕТОДОЛОГІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» 

 
Укладач  
А. М. Єріна, д-р екон. наук, проф. 

 
1. ВСТУП 

 
Особливістю сучасної епохи є істотний стимулюючий вплив 

науки на всі складові суспільного життя. Необхідність наукового 
підходу у виробництві, економіці, політиці, в системі управління 
примушує науку розвиватися більш швидкими темпами, ніж 
будь-яку іншу галузь діяльності. Стрімко змінюються і оновлю-
ються знання щодо явищ і процесів навколишнього світу. У такій 
мінливій і складній ситуації вибір оптимальних управлінських 
рішень неможливий без дослідницьких навичок і творчого по-
шуку.  

Щоб самостійно ставити і творчо розв’язувати різні складні 
проблеми, фахівець повинен володіти не лише необхідною су-
мою фундаментальних та спеціальних знань, а й методологією 
наукових досліджень, уміти використовувати у своїй роботі все 
те нове, що з’являється у науці і практиці, адаптуватися до нових 
умов, постійно удосконалювати свою кваліфікацію.  

Мета навчальної дисципліни — формування наукового світо-
гляду і творчих навичок майбутніх фахівців.  

Завдання — опанувати методи наукового пізнання, технології 
пошуку та обробки наукової інформації, процедури верифікації 
теоретичних положень, які б забезпечили високий рівень іннова-
ційної наукової свідомості і оптимальну результативність науко-
вих досліджень. 

Предмет — методи і технології дослідницької діяльності з 
використанням програмного комплексу Microsoft Excel.  

За час навчання студент має опанувати методологію організа-
ції та методики наукової творчості, зокрема:  
 навчитися формулювати задачі, теоретичні посилки і робочі 

гіпотези;  
 вміти добирати і аналізувати необхідну інформацію за те-

мою наукового дослідження;  
 перевіряти гіпотези і приймати рішення;  
 прогнозувати соціально-економічні процеси;  
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 створювати і оцінювати сценарії бізнес-ситуацій з різними 
варіантами наявної інформації;  
 узагальнювати результати досліджень і формулювати висновки;  
 за результатами дослідження підготувати науковий звіт, 

доповідь чи статтю.  

2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

денна форма вечірня форма заочна форма Назва теми 

Л Пр. Інд. СРС Л Пр. СРС Л Пр. СРС 

Логіка і методи НД 2  3 7 2  10 2  10 

Інформаційне забезпе-
чення НД 2  4 11 2 2 15 2 2 16 

Аналіз даних: методи, 
результати 5  7 23 4 2 24 4  28 

Гіпотези і доведення в НД 3  8 29 4 2 34 4  34 

Прогнозування і по-
шук рішень 4  8 27 6 4 25 6 2 24 

Науковий результат: 
зміст і порядок офор-
млення 

2  4 11 2 2 22 2 2 24 

Разом 20  34 108 20 12 130 20 6 136 

* НД — Наукове дослідження; Л — Лекції; Пр. — Практичні заняття; Інд. — індиві-
дуальні заняття 

3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Логіка і методи наукових досліджень 

Наука і наукове пізнання. Емпіричний і теоретичний рівні на-
укового пізнання, їх взаємозв’язок. Наукова ідея і науковий факт. 
Фундаментальні і прикладні наукові дослідження. Етапи науко-
вих досліджень. 
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Сутність і структура наукової проблеми. Обґрунтування те-
ми дослідження, визначення його об’єкта і предмета. Теоретич-
на основа і методи наукового дослідження. Класифікація мето-
дів. Методи досліджень на емпіричному рівні наукового 
пізнання. Роль статистичних методів у дослідницькому проце-
сі. 

Тема 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

Система інформаційного забезпечення. Види та джерела нау-
кової інформації.  

Інформаційні ресурси. Первинні (фактографічні) та вторинні 
(бібліографічні) наукові документи. Органи інформаційного за-
безпечення і програмно-методологічні засоби, що забезпечують 
доступ до інформації.  

Пошук та накопичення інформації. Бібліографічний пошук 
інформації. Пошук інформації в мережі Internet. Бази даних по-
шукових систем. 

Принципи формування інформаційної бази дослідження. Мат-
риці первинних даних.  

Тема 3. Аналіз даних: методи, результати 

Систематизація та узагальнення емпіричних даних. Традицій-
ні схеми класифікації. Аналіз структури і структурних зрушень. 
Узагальнення і класифікація даних у середовищі EXCEL. 

Узагальнюючі, типові характеристики явищ. Роль середніх 
величин і порядкових (позиційних) характеристик в аналізі зако-
номірностей розподілу.  

Варіація, невизначеність, непередбачуваність і ризики. Вимі-
рювання варіації в середовищі EXCEL: Мастер функций та ін-
струменти пакету Анализ данных. 

Диференціація та концентрація явищ. Оцінювання ступеня 
розшарування сукупностей за певними ознаками (населення за 
доходами чи витратами, селянських господарств за площею ріллі 
тощо). Рейтингові оцінки, сфера використання їх у наукових до-
слідженнях. Індикатори економічної кон’юнктури.  

Графічно-візуальні методи узагальнення в наукових дослі-
дженнях. Види графіків, побудова їх у середовищі EXCEL за до-
помогою Мастера диаграмм. 
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Тема 4. Гіпотези і доведення в наукових дослідженнях 

Гіпотеза як форма розвитку наукового пізнання. Сутність і загаль-
на схема перевірки гіпотез. Статистичні критерії в економічних до-
слідженнях (t — критерій Стьюдента, дисперсійний F — критерій). 
Надійність висновків за результатами тестування гіпотез. 

Взаємозв’язок і взаємовплив явищ навколишнього світу. Ко-
реляційні зв’язки, оцінювання їх напряму і щільності. Сфери ви-
користання множинної регресії в соціально-економічних дослі-
дженнях. Макроекономічні функції як база оцінювання ролі 
екстенсивних та інтенсивних факторів економічного розвитку. 

Інструменти перевірки гіпотез і вимірювання взаємозв’язків 
соціально-економічних явищ у пакеті Анализ данных.  

Тема 5. Прогнозування і пошук рішень 

Аналіз явищ навколишнього світу в динаміці, в розвитку — 
визначальний принцип наукової методології. Ряд динаміки як ін-
формаційна база ретроспективного аналізу і прогнозування. Тен-
денції розвитку, умови екстраполяція їх на майбутнє. Точність і 
надійність прогнозів. Аналіз тенденцій та прогнозування в сере-
довищі EXCEL. 

Моніторинги ринкової кон’юнктури (фондовий, валютний ри-
нок) та сезонних «хвиль». Методи короткострокового прогнозу-
вання. Визначення прогнозів та оцінювання їх точності і надійно-
сті в середовищі EXCEL. 

Сутність і технологія пошуку оптимальних управлінських 
рішень. Цільова функція і обмеження. Особливості формування 
оптимального плану випуску продукції і оптимального портфе-
ля цінних паперів за допомогою інструментів пакету Поиск ре-
шений.  

Тема 6. Науковий результат: зміст і порядок оформлення 

Науковий результат і науковий документ. Застосування логіч-
них законів і правил при викладенні наукових результатів. Різно-
види наукових документів і стандарти їх оформлення.  

Композиція наукового документа. Наукова мова і стиль ви-
кладення матеріалу, подання цифрової інформації, таблиць, гра-
фіків і формул. Складання бібліографічних списків. Функції і 
структура рефератів. 
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Доповідь як форма оприлюднення результатів наукового до-
слідження. Структура доповіді, супроводжувальні ілюстративні 
матеріали (таблиці, схеми, діаграми, комп’ютерні слайди). Підго-
товка презентаційних матеріалів на основі шаблонів програми 
MS PowerPoint. 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМО-
СТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕ-

ТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

На формування наукового світогляду і творчих навичок сту-
дентів спрямована науково-дослідна робота (НДР) у межах на-
вчального процесу. Окремі її елементи реалізуються: при вико-
нанні самостійних завдань; при написанні науковий звітів, 
підготовці доповідей і виступів на наукових семінарах і конферен-
ціях; в курсових і магістерських дипломних роботах; при вико-
нанні завдань дослідницького характеру в період виробничої 
практики. 

Мета самостійної роботи — набуття студентами практичних 
навичок проведення науково-дослідної роботи і оформлення її 
результатів.  

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМНО-
ГО МАТЕРІАЛУ 

Основними формами самостійної роботи є:  
 опрацювання лекційного матеріалу; 
 оволодіння інструментами обробки даних у середовищі 

EXCEL; 
 знайомство з пошуковими системами INTERNET;  
 підготовка до іспиту. 

Тема 1. Теоретична основа і методи наукових досліджень 

1. Етапи наукового дослідження. 
2. Методи досліджень на емпіричному рівні наукового пізнання. 
3. Роль статистичних методів у дослідницькому процесі 
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Тема 2. Інформаційне забезпечення наукових досліджень 

1. Бібліографічний пошук інформації  
2. Пошук інформації в мережі Internet 
3. Формування інформаційної бази дослідження  

Тема 3. Аналіз даних: методи, результати 

1. Систематизація та узагальнення даних у середовищі 
EXCEL: Мастер функций, Сводная таблица, Анализ данных 

2. Графічно-візуальні методи узагальнення 
3. Рейтинги як спосіб упорядкування об’єктів дослідження 

Тема 4. Гіпотези і доведення в наукових дослідженнях 

1. Тестування гіпотез у середовищі EXCEL  
2. Аналіз кореляцій і регресій за допомогою інструментів па-

кета Анализ данных 
3. Сфери використання множинної регресії  

Тема 5. Прогнозування і пошук рішень 

1. Аналіз тенденцій розвитку в середовищі EXCEL:  
a) Інструменти пакета Анализ данных 
b) Мастер диаграмм 
3. Пошук оптимальних рішень за допомогою інструментів па-

кета Поиск решений 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБ-
НИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ 

На базах практики студент виконує наукову роботу за темою 
магістерської дипломної роботи. Отже, об’єктом наукового до-
слідження може бути соціально-економічна система будь-якого 
рівня управління — від маленької фірми до транснаціональної 

 
 Тема реферату уточнюється на початку виробничої практики. 
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компанії. Залежно від мети і наявної інформації дослідження мо-
же бути спрямоване: 

 на аналіз динаміки і прогнозування основних параметрів си-
стеми; 

 на моделювання закономірностей формування результатів 
діяльності системи;  

 на оцінювання ризиків; 
 на пошук оптимальних управлінських рішень щодо викори-

стання ресурсів, розміщення замовлень, формування портфеля 
цінних паперів тощо; 

 на визначення рейтингу системи. 
Результати наукового дослідження оформлюються у вигляді науко-

вого звіту з дотриманням відповідних стандартів і правил оформлення 
наукових документів. Обсяг звіту 15—20 сторінок у комп’ютерному 
наборі (розмір шрифту 14, інтервал між рядками полуторний). 

Обов’язково вказати шифр УДК, дати коротке резюме (анота-
цію) викладеного матеріалу (6—10 рядків). 

Для набору таблиць використовувати вбудований в MS Word таб-
личний редактор, для набору формул — редактор формул або Math 
Type 4.0, графіки виконувати за допомогою Мастера диаграмм. 

Список літератури подається відповідно до вимог Державного 
стандарту 7.1—84. 

При написанні наукового звіту необхідно:  
 обґрунтувати тему наукової роботи, її актуальність і практич-

ну значущість;  
 визначити мету, завдання, об’єкт і предмет дослідження; 
 описати джерела інформації і доступ до них;  
 сформувати інформаційну базу дослідження; 
 обґрунтувати методи дослідження; 
 здійснити аналіз емпіричних даних відповідно до мети до-

слідження з використанням інструментів MS EXCEL; 
 за результатами аналізу зробити висновки.  

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Індивідуально-консультаційна робота здійснюється у формі: 
 щотижневих індивідуальних консультацій за графіком; 
 перевірки та захисту рефератів. 
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ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної роботи Кількість 
год. 

ТЕМА 1. Теоретична основа і 
методи наукових досліджень  2 

ТЕМА 2. Інформаційне забез-
печення наукових досліджень 

Надання методичних рекомен-
дацій з вивчення теми 
Формування інформаційної бази 
дослідження  
Пошук інформації в мережі 
Internet 

4 

ТЕМА 3. Аналіз даних: мето-
ди, результати 

Надання методичних рекомен-
дацій з вивчення теми 
Консультації щодо використання 
інструментів EXCEL:  
Мастер функций, Сводная таб-
лица, Анализ данных, 
Мастер диаграмм 

8 

ТЕМА 4. Гіпотези і доведення 
в наукових дослідженнях 8 

ТЕМА 5. Прогнозування і 
пошук рішень 

Надання методичних рекомен-
дацій з вивчення теми 
Консультації щодо використання 
Інструментів EXCEL:  
Анализ данных, 
Поиск решений 

6 

ТЕМА 6. Науковий результат: 
зміст і порядок оформлення 

Перевірка та захист наукових 
звітів 6 

Разом годин  34 

7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАН-

НЯ ЗНАНЬ, ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно з Порядком 
оцінювання знань студентів магістерського рівня підготовки, ух-
валеним Вченою радою університету 27.11.2003 р., який перед-
бачає комплексне оцінювання знань за результатами поточного і 
підсумкового контролю. Метою поточного контролю є спону-
кання студентів до систематичної роботи над вивченням дисцип-
ліни, виявлення рівня теоретичних знань та практичних навичок, 
поглиблення їх шляхом самостійної роботи (індивідуальної під-
готовки). Для поточного контролю застосовують таку форму на-
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вчальної роботи як науковий звіт. Максимальна оцінка — 40 ба-
лів. Звіт оцінюється за такими критеріями: 

Оцінка Критерії 

35—40 балів 
Тема дослідження розкрита повністю, звіт бездоганно 
оформлений; використані комп’ютерні технології і графі-
чно-візуальні методи  

25—30 балів 
Тема дослідження розкрита, але висновки недостатньо ар-
гументовані, є зауваження щодо оформлення ілюстрацій 
та бібліографії  

20 балів 
Не всі аспекти проблеми розкриті, є зауваження щодо ви-
кладення анотації та висновків, оформлення ілюстрацій та 
бібліографії  

Примітка: Якщо студент одержав за звіт менше 20 балів, він не допускається 
до іспиту. 

Максимальна кількість балів за іспит — 60, підсумкова оцінка 
— 100 балів. Перехід від 100-бальної до 4-бальної системи здійс-
нюється за традиційною шкалою: 

— оцінка «задовільно» — 50—60 балів; 
— оцінка «добре» — 65—80 балів; 
— оцінка «відмінно» — 85—100 балів. 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ІСПИТІ 

Підсумкове оцінювання знань студентів з дисципліни здійс-
нюється під час екзаменаційної сесії. Іспит проводиться у пись-
мовій формі протягом трьох астрономічних годин.  

Екзаменаційний білет містить шість завдань, кожне з яких 
оцінюється окремо за шкалою: 10; 5; 0 балів.  

Для оцінювання результатів виконання завдань використову-
ються такі критерії: 

— відмінний рівень (10 балів) — вичерпна відповідь студента 
на питання; 

— задовільний рівень (5 балів) — засвоєння студентом лише 
загальних понять дисципліни; 

— незадовільний рівень (0 балів) — неволодіння студентом 
основними поняттями, методологією та інструментарієм науко-
вого дослідження. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Перший етап наукового дослідження 
2. Формування інформаційної бази дослідження 
3. Рейтинг як спосіб упорядкування даних. Види рейтингів 
4. Макроекономічна функція в аналізі факторів економічного 

зростання 
5. Методи моніторингу і прогнозування ринкової кон’юнктури 
6. Оптимізація портфеля цінних паперів: цільова функція, об-

меження, інструмент EXCEL 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Мочерний С. В. Методологія економічного дослідження. — Л.: 
Світ, 2001. 

2. Філіпенко А. С. Основи наукових досліджень. Конспект лекцій: 
Посібник. — К.: Академвидав, 2004. — 208 с. (Альма-матер) 

Додаткова 

3. Білуха М. Т. Основи наукових досліджень: Підручник для студ. 
екон. спец. вузів. — К.: Вища шк., 1997. — 271 с. 

4. Колесников А. Іnternet: для пользователя. — К.: Издательская 
группа BHV, 2000. — 304 c. 

5. Лудченко А. А. и др. Основы научных исследований: Учеб. посо-
бие / Под ред. А. А. Лудченко. — К.: Т-во «Знання», КОО, 2000. — 114 
с. 

6. Шейко В. М., Кушнаренко Н. М. Організація та методика науково-
дослідницької діяльності: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: 
Знання-Прес, 2002. — 295 с. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«БЮДЖЕТНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
Укладач 
Л. Д. Сафонова, канд. екон. наук, доц. 

 
1. ВСТУП 

 
Навчальна дисципліна «Бюджетний менеджмент» є норматив-

ною для підготовки магістрів з економіки за фахом «Державні 
фінанси». Її вивчення ґрунтується на засвоєнні блоку економіч-
них дисциплін та профілюючих дисциплін базової фінансової 
освіти: «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система». 
Дисципліна має теоретично-прикладний характер: у теоретично-
му плані вона покликана поглибити знання стосовно організації 
бюджетного процесу в державі та управління ним; у прикладно-
му — сформувати навички проведення операцій з виконання бю-
джету держави. 

У сучасних умовах роль держави в розподільчих процесах 
змінюється. Одним із найважливіших засобів для здійснення 
державою зазначеної функції виступає бюджет. Тому управління 
бюджетом має дуже важливе значення, особливо в період пере-
ходу до ринкових відносин. Саме це визначає мету даної навчаль-
ної дисципліни — вивчення функцій фінансових органів, органів 
законодавчої та виконавчої влади щодо бюджету та прийомів і 
методів, які використовують ці органи в процесі керування бю-
джетними ресурсами і відносинами, що виникають у процесі ру-
ху бюджетних потоків. Тільки на засадах чіткого розмежування 
функцій між вказаними органами, чіткої організації бюджетного 
процесу в державі можливо забезпечити ефективне управління 
бюджетом. 

Після опанування дисципліни «Бюджетний менеджмент» сту-
денти повинні знати і уміти: 

 завдання, функції та структуру органів оперативного управ-
ління бюджетом; 

 теоретичні основи організації бюджетного процесу в державі; 
 теоретичні і практичні аспекти організації виконання дохід-

ної та видаткової частин бюджету; 
 володіти навичками з обліку виконання бюджету у фінансо-

вих органах та складання бюджетної звітності; 
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 володіти методами контрольної роботи фінансових органів 
щодо виконання бюджету. 

Предметом бюджетного менеджменту як навчальної дисцип-
ліни є бюджетний процес і управління ним. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання 

Назва теми 

Лек-
ції 

Се-
мін. 
та 
прак.з
ан 

Інд
. 
— 
ко
нс
ул
ьт. 
ро
бо
та 

Само-
ст. ро-
бота 

 

Се-
мін. 
та 
прак.з
ан 

Інд
. 
— 
ко
нс
ул
ьт. 
ро
бо
та 

Само-
ст. ро-
бота 

Лек-
ції 

Се-
мін. 
та 
прак. 
зан 

Інд
. 
— 
ко
нс
ул
ьт. 
ро
бо
та 

Са
мо
ст. 
ро
бо-
та 

Сутність та 
складові 
бюджетно-
го менедж-
менту. 
Предмет та 
завдання 
курсу 

1 — 2 6  1 — 8 1 1 — 8 
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Суть та 
структура 
бюджету 
держави 
як об’єкта 
управлін-
ня 

— — — 6  — — 6 — —  6 

Органи 
оператив-
ного 
управлін-
ня бюдже-
тним про-
цесом 

2 — 4 10 1 — 12 2 1  12 

Бюджет-
ний про-
цес та йо-
го 
регламен-
тування 

2 — 2 8  1 — 10 2 1 — 10 

Бюджетне 
плануван-
ня в Укра-
їні 

2 — 4 10  1 — 12 2 – — 14 
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Організа-
ція вико-
нання до-
ходної 
частини 
бюджету 

2 — 4 10 2 2 — 12 2 1 — 12 
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3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Сутність та складові бюджетного менеджменту 

Предмет та завдання курсу 
Бюджетний менеджмент та його роль у бюджетному процесі. 

Визначення бюджетного менеджменту. Об’єкт і суб’єкти бюджет-
ного менеджменту. Предмет бюджетного менеджменту як навчаль-
ної дисципліни. Складові елементи організації бюджетного про-
цесу. Органи управління бюджетом. Етапи і методи 
управлінської діяльності в бюджетному процесі. 

Складові бюджетного менеджменту: бюджетне планування, 
організація виконання бюджету, облік і звітність з виконання 
бюджету, контроль за виконанням бюджету. 

Тема 2. Суть та структура бюджету держави як об’єкта 
управління 

Сутність і роль бюджету. Бюджет як економічна категорія. Ха-
рактерні ознаки бюджетних відносин: всеохоплюючий і перероз-
подільний характер, законодавче регулювання, фондовий характер 
концентрації державних коштів. Бюджет як фінансовий план, 
склад і структура його доходів і видатків. Загальний і спеціальний 
фонди бюджету. Методи, джерела і принципи формування дохо-
дів. Класифікація видатків та форми бюджетного фінансування. 
Бюджетний дефіцит. Його причини, наслідки та межі. Джерела 
покриття бюджетного дефіциту. Бюджет як централізований фонд 
грошових коштів держави. Організація і завдання управління бю-
джетними потоками. 

Бюджетний устрій і бюджетна система. Основи бюджетного 
устрою: види бюджетів, принципи побудови бюджетної систе-
ми, розмежування доходів і видатків між бюджетами, взаємо-
відносини між бюджетами. Склад і структура бюджетної сис-
теми України. 
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Тема 3. Органи оперативного управління бюджетним процесом 

Міністерство фінансів України — центральний орган держав-
ної виконавчої влади в сфері фінансової діяльності. Законодавчі 
документи, якими керується Міністерство фінансів України у 
своїй діяльності. Основні завдання Міністерства фінансів Украї-
ни, його функції та права. Вертикальна структура органів Мініс-
терства фінансів. Структура центрального апарату міністерства. 
Головні фінансові управління обласних державних адміністрацій. 
Основні завдання, функції і права фінансових органів обласного 
рівня. Структура Головного фінансового управління. Міські та 
районні фінансові управління в Україні: головні завдання, функ-
ції, права, структура. 

Законодавчі документи, якими керуються Головні фінансові 
управління обласних державних адміністрацій, міські і районні 
фінансові управління. 

Державне казначейство, його призначення та функції. Струк-
тура центральної ланки Державного казначейства України. Вер-
тикальна структура органів державного казначейства. 

Тема 4. Бюджетний процес та його регламентування 

Бюджетний процес: визначення, структурні елементи, стадії. 
Принципи, на яких базується бюджетний процес. 

Бюджетний регламент: його зміст, завдання та основи побудови. 
Порядок і терміни складання, розгляду і затвердження бюджету дер-
жави; документи, які використовують у бюджетному процесі; розме-
жування функцій між органами — учасниками бюджетного процесу; 
порядок виконання бюджету в разі його несвоєчасного затвердження. 

Бюджетний кодекс України — головний законодавчий акт, що 
регулює відносини у бюджетному процесі. Встановлення трива-
лості процедури бюджетного процесу, етапів і стадій, документа-
ції, відповідальності за бюджетні правопорушення. Поняття і ви-
ди бюджетних правопорушень. Порядок накладення стягнення за 
бюджетні правопорушення. 

Нормативні акти, що містять окремі положення щодо бюдже-
тного процесу.  
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Тема 5. Бюджетне планування в Україні 

Економічні основи бюджетного планування. Бюджетне плану-
вання як складова частина фінансового, його зміст, принципи і 
завдання. Методи бюджетного планування. Рівні та етапи бю-
джетного планування. Вдосконалення бюджетного планування і 
регулювання бюджетів на основі розширення самостійності ад-
міністративно-територіальних формувань. 

Організація бюджетного планування. Підготовча робота до 
складання проекту бюджету. Характеристика основних етапів 
розробки проекту бюджету. 

Порядок складання проекту Державного бюджету України. 
Інформація для прогнозних і планових розрахунків. Методологія 
складання проекту Державного бюджету. 

Розгляд проекту Державного бюджету в Кабінеті Міністрів. 
Представлення проекту бюджету Верховній Раді України, його 
розгляд у комітетах та фракціях. Представлення проекту Дер-
жавного бюджету на сесії Верховної Ради України. Порядок 
внесення доповнень і зауважень до проекту бюджету. Затвер-
дження Державного бюджету. Закон про Державний бюджет, 
його зміст. Порядок внесення змін до Закону про Державний 
бюджет України. 

Порядок складання проектів місцевих бюджетів, їх взаємо-
звязок із проектом Державного бюджету. Інформація для скла-
дання проектів місцевих бюджетів. Прогнозний, розрахунковий і 
кінцевий проекти місцевих бюджетів. Розгляд проекту бюджету в 
органах виконавчої і законодавчої влади, внесення в нього по-
правок і зауважень. Термін затвердження місцевих бюджетів. 

Завдання і методологія планування доходів бюджету. Інфор-
маційне забезпечення планування доходів. 

Планування видатків на економічну діяльність держави. Бю-
джетне фінансування інвестиційних проектів. Планування дер-
жавних дотацій і субвенцій. 

Кошторисне планування. Основи кошторисного планування. 
Оперативно-сітьові показники, що визначають обсяг бюджетних 
асигнувань. Норми і нормативи кошторисного фінансування. 
Структура кошторису. Види кошторисів. Планування видатків за 
окремими статтями кошторису. 
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Тема 6. Організація виконання дохідної частини бюджету 

Поняття та принципи виконання бюджету. Органи, що забез-
печують виконання бюджету, розподіл функцій між ними. 

Розпис доходів і видатків як основа виконання бюджету. По-
рядок та терміни його складання, внесення змін і доповнень. Бю-
джетна класифікація доходів, її роль у бюджетному процесі і ви-
конанні бюджету. 

Система справляння доходів бюджету. Розрахунки юридичних 
і фізичних осіб з бюджетом. Документообіг, пов’язаний з мобілі-
зацією доходів. 

Податковий менеджмент. Основи та організація податкової 
роботи. Правове регламентування встановлення і справляння по-
датків. Облік платників і надходжень податків. Порядок та фор-
ми розрахунків із бюджетом. 

Звірка доходів між податковими органами і органами Держав-
ного казначейства. 

 
Тема 7. Організація виконання видаткової частини бюджету 

Бюджетна класифікація видатків, її роль у бюджетному про-
цесі і виконанні бюджету. Функціональна, відомча, економічна і 
програмна класифікація видатків бюджету України. 

Поняття бюджетного фінансування та його організація. Основ-
ні принципи фінансування витрат бюджету. Розпорядники кош-
тів, їхні права і обов’язки. Ступені розпорядників коштів по 
Державному і місцевих бюджетах. 

Методи і види фінансування з Державного бюджету. Методи: 
відкриття кредитів та перерахування бюджетних коштів з рахун-
ку бюджету на рахунки розпорядників коштів. Фінансування за 
відомчою структурою (здійснення витрат). Фінансування через 
територіальні органи казначейства шляхом оплати витрат: оплати 
рахунків і видачі готівкою. Інформація про територіальне розта-
шування установ, підприємств, організацій і обсяги асигнувань та 
кошторисів видатків. Документообіг у процесі фінансування з 
Державного бюджету. 

Організація фінансування з місцевого бюджету. Документоо-
біг у процесі фінансування з місцевого бюджету. 

Касове виконання бюджету. Системи касового виконання бю-
джету: банківська, казначейська, змішана. Органи, які беруть 
участь у касовому виконанні бюджету, розподіл функцій між ни-
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ми. Касове виконання доходної частини бюджету. Касове вико-
нання видаткової частини бюджету. 

Тема 8. Регулювання міжбюджетних потоків 

Бюджетні потоки та їх види. Вхідні і вихідні, внутрішні і зов-
нішні бюджетні потоки. 

Міжбюджетні трансферти і їх типи. Дотації вирівнювання і 
субвенції на конкретну мету: порядок їх виділення та перераху-
вання. Бюджетні позички, порядок їх видачі та погашення. Взаємні 
розрахунки між бюджетами, причини їх виникнення та порядок 
проведення. Документообіг. 

Взаємозалік коштів за фінансуванням у рахунок погашення 
недоїмки з належних до бюджету платежів. Мета і порядок їх 
проведення. Документообіг.  

Кошти, що передаються до Державного бюджету з місцевих 
бюджетів. 

 
Тема 9. Облік виконання бюджету 

Завдання і принципи бухгалтерського обліку бюджету у фі-
нансових органах. Бюджетний та управлінський облік. 

Функції бухгалтерських служб фінансових органів в організа-
ції обліку виконання бюджетів та кошторисів доходів і видатків 
установ. Їх особливості в фінансових органах різних ланок. Права 
і обов’язки головних бухгалтерів фінансових органів. 

Організація синтетичного та аналітичного обліку виконання 
бюджету. Значення аналітичного обліку для оперативного керів-
ництва (контролю) виконання бюджету. Первинні облікові доку-
менти, вимоги до них та порядок їх складання, перевірки й оброб-
ки. Облікові реєстри, їх роль у бухгалтерському обліку 
виконання бюджету. Хронологічний і систематичний записи. По-
рядок зберігання бухгалтерських документів і облікових реєстрів. 

Баланс виконання бюджету, його будова. 
План рахунків бухгалтерського обліку виконання Державного 

і місцевих бюджетів України. Характеристика рахунків. 
Облік грошових коштів і доходів бюджету (доходи загального 

фонду; доходи спеціального фонду; доходи, які розподіляються між 
загальним та спеціальним фондами; доходи, що розподіляються між 
Державним та місцевими бюджетами; надходження, тимчасово від-
несені на доходи Державного бюджету). Рахунки, призначені для 
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обліку грошових коштів і доходів Державного бюджету, Республі-
канського бюджету Автономної республіки Крим і місцевих бю-
джетів. Аналітичний облік грошових коштів і доходів бюджету. 

Облік видатків бюджету (за рахунок загального і спеціального 
фондів). Облік грошових коштів, перерахованих розпорядникам 
коштів у фінансових органах. Облік витрат, які здійснюють роз-
порядники коштів. Облік бюджетних коштів, призначених для 
оплати рахунків і видачі готівкою. Облік зобов’язань розпоряд-
ників коштів бюджету. 

Визначення результатів виконання бюджету. Рахунки, при-
значені для відбиття результатів виконання бюджету. Складання 
заключного балансу з виконання бюджету. 

Тема 10. Звітність про виконання бюджету 

Організація, види та форми бюджетної звітності. Періодич-
ність бюджетної звітності. Склад документів бюджетної звітнос-
ті, порядок їх складання, подання та затвердження. 

Звітність розпорядників коштів про використання бюджетних 
коштів, одержаних із Державного та місцевих бюджетів. Склад 
звітних документів, терміни і порядок їх подання. 

Звітність органів Державного казначейства про виконання 
Державного бюджету. Склад звітних документів, терміни і поря-
док їх подання. 

Звітність фінансових органів про виконання місцевих бюдже-
тів. Склад звітних документів, терміни і порядок їх подання. 

Порядок затвердження звіту про виконання бюджету держави. 

Тема 11. Контроль за виконанням бюджету 

Сутність та призначення фінансового контролю, його роль у ви-
конанні бюджету. Види, форми та методи бюджетного контролю. 

Органи бюджетного контролю, їх повноваження. Рахункова 
палата України, її функції, права і завдання. Структура Рахун-
кової палати. Державна податкова адміністрація, її функції, 
права та структура. Державна контрольно-ревізійна служба в 
Україні, її завдання. Контрольно-ревізійне управління, його 
функції та структура. 

Податковий контроль і його організація в Україні. Облік плат-
ників податків та надходжень податків і обов’язкових платежів. 
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Податкова звітність, порядок і методи її перевірки. Камеральні 
перевірки податкових декларацій і звітів. Документальні перевір-
ки правильності розрахунків з бюджетом. Оформлення результа-
тів податкових перевірок. 

Митний контроль. Митні органи України, їхні функції та пов-
новаження. Митне оформлення. Контроль митних органів за 
сплатою мита і митних платежів. Особливості контролю за пере-
міщенням через митний кордон підакцизних товарів. 

Контрольно-ревізійна робота з бюджету, її завдання та напрям-
ки. Організація і планування ревізій і перевірок. Порядок прове-
дення ревізій фінансових органів щодо складання і виконання 
бюджету. Оформлення і реалізація результатів ревізій. 

Тема 12. Світовий досвід бюджетного менеджменту 

Ринкова економіка і бюджет держави. Суспільні блага в сис-
темі змішаної економіки. Еволюція бюджетної практики і бю-
джетної процедури. Концепція фіскального обміну і бюджет. 
Альтернативна методологія реалій та ідеалів. 

Управління бюджетним процесом у розвинених країнах. Де-
мократичний вибір бюджетних пріоритетів. Політичний механізм 
бюджетних рішень. Органи оперативного управління бюджетом 
та бюджетного контролю. 

Бюджетне планування. Економіко-аналітичні засади бюджету-
вання. Методи програмного аналізу і раціоналізація розробки бюдже-
тів. Програмно-цільові бюджети. Складання бюджетів «на нульовій 
основі». Планування інвестицій за методом «затрати-вигоди». 

Виконання бюджету і бюджетний контроль. Методи контро-
лю. Ревізійні органи законодавчої влади. Контроль за видатками. 
Забезпечення виконання намірів парламенту. Ефективність вико-
ристання коштів. Регулювання міжбюджетних відносин. 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙ-
НОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацю-
ванні основної і додаткової літератури, законодавчих та норма-
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тивних документів, виконанні практичних завдань, підготовці 
доповіді і виконання модульного завдання. 

Результати самостійно проведеного дослідження студентом 
оформляються у вигляді доповіді за однією із запропонованих 
тем на вибір студента. Обсяг доповіді становить 10—12 стандар-
тних сторінок (А-4) рукописного тексту. Обов’язковою умовою 
при підготовці доповіді є висвітлення проблемних аспектів пи-
тання, що розглядається. 

ТЕМИ ДОПОВІДЕЙ 

1. Розвиток науки про управління. 
2. Виділення фінансового менеджменту в окрему галузь мене-

джменту. 
3. Необхідність управління фінансами на макрорівні. 
4. Сутність та значення бюджету держави. 
5. Склад і структура доходної частини Державного бюджету 

України. 
6. Склад і структура видаткової частини Державного бюджету 

України. 
6. Становлення та розвиток податкової служби України. 
7. Необхідність та становлення органів Державного казначей-

ства України. 
8. Напрями розвитку функцій та організаційної структури Мі-

ністерства фінансів України. 
9. Розвиток Державної Контрольно-ревізійної служби України. 

10. Основні напрями діяльності Рахункової палати України. 
11. Фінансові органи в зарубіжних країнах. 
12. Національний банк України: функції, структура і взаємо-

відносини з фінорганами. 
13. Фондова біржа: функції, структура і взаємовідносини з фі-

норганами. 
14. Фінансові служби в міністерствах і відомствах, на підпри-

ємствах і в установах: їхні функції, права та обов’язки. 
15. Правове регламентування — основа чіткої організації бю-

джетного процесу. 
16. Бюджетна модель суспільства. Проблеми вдосконалення 

бюджетної моделі в Україні. 
17. Особливості бюджетного процесу на сучасному етапі роз-

витку України. 
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18. Проблемні аспекти організації бюджетного процесу в Укра-
їні. 

19. Визначення джерел і методів формування доходів. 
20. Напрями і принципи фінансування видатків. 
21. Органи, які беруть участь у виконанні дохідної частини бю-

джету, і чітке розмежування функцій між ними. 
22. Роль податкових органів України у виконанні дохідної час-

тини бюджету. 
23. Правове регламентування — основа податкової діяльності. 
24. Організація проведення звірок доходів між органами подат-

кової адміністрації та казначейства. 
25. Характеристика форм взаємовідносин між Державним і мі-

сцевими бюджетами в Україні. 
26. Аналіз цифрових даних щодо взаємовідносин різних ланок 

бюджетної системи України. 
27. Удосконалення взаємовідносин Державного і місцевих бю-

джетів в Україні. 
28. Бюджетні трансферти в Україні. 
29. Місце обліку виконання бюджету у бюджетному мене-

джменті. 
30. Складові організації обліку виконання бюджету у фінор-

ганах. 
31. Аналіз плану рахунків з обліку виконання Державного і міс-

цевого бюджетів в Україні. 
32. Облік взаємних розрахунків між бюджетами. 
33. Облік бюджетних позичок у процесі виконання бюджету. 
34. Облік доходів Державного і місцевих бюджетів. 
35. Облік видатків Державного і місцевих бюджетів. 
36. Організація та види бюджетної звітності в Україні. 
37. Місячні форми звітності розпорядників коштів про вико-

ристання бюджетних асигнувань та їх характеристика. 
38. Склад документів квартальної і річної звітності розпоряд-

ників коштів та їх характеристика. 
39. Звітність органів Державного казначейства про виконання 

Державного бюджету. 
40. Звітність фінансових органів про виконання місцевих бю-

джетів. 
41. Проблемні аспекти підготовки бюджетної звітності в Укра-

їні. 
42. Органи державного фінансового контролю в Україні та 

розмежування функцій між ними. 
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43. Порядок проведення ревізій і перевірок органами Держав-
ної Контрольно-ревізійної служби в Україні за поданням право-
охоронних органів. 

44. Реалізація результатів ревізій і перевірок, проведених ор-
ганами Державної контрольно-ревізійної служби в Україні. 

45. Порядок проведення ревізій у фінансових органах. 
46. Внутрішньовідомчий контроль за використанням бюджет-

них асигнувань. 
47. Особливості організації бюджетного процесу в США. 
48. Бюджетний процес в Росії на сучасному етапі. 
49. Аналіз підготовчої роботи, яка передує складанню попере-

днього законопроекту (США, Швеція, Росія, Німеччина). 
50. Процедура розгляду і затвердження законопроекту про 

бюджет (на прикладі двох-трьох держав). 
51. Місце і роль спеціальних органів контролю в управлінні 

бюджетним процесом (на прикладі однієї держави).. 

У процесі самостійної роботи, як уже зазначалось вище, сту-
денти готуються до виконання модульного завдання. Модульне 
завдання включає в себе теоретичні питання, визначення певних 
категорій, понять, тощо, тестові завдання, підготовлені відповід-
но до програми дисципліни. 

 
5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБ-
НИЧОЇ ПРАКТИКИ, МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ ОФО-

РМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ 

Завдання для проходження практики в органах податкової 
адміністрації 

Завдання № 1 
1. Вивчити організацію обліку платників податків — юридич-

них осіб: 
— обліковий реєстр, його структура, порядок ведення; 
— документи, які необхідно подати для постановки на облік у 

податкових органах; 
— внесення змін до облікового реєстру. 
2. Визначити проблеми, що виникають при обліку платників по-

датків — юридичних осіб, і запропонувати шляхи їх розв’язання. 
 



 139

Завдання № 2 
1. Вивчити організацію обліку платників податків — фізичних 

осіб: 
— державний реєстр фізичних осіб: зміст і мета створення; 
— порядок реєстрації фізичних осіб в Державному реєстрі. 
2. Визначити проблеми, що виникають при обліку платників 

податків — фізичних осіб, і запропонувати шляхи їх розв’язання. 
 
Завдання № 3 
1. Визначити місце і роль податкових органів в організації кон-

тролю за виконанням доходної частини бюджету: 
— порядок проведення камеральної перевірки та оформлення її 

результатів (на прикладі 2—3 податкових декларацій та розрахунків); 
— порядок проведення документальної перевірки та оформ-

лення її результатів (на прикладі 1 акта перевірки). 
2. Визначити проблеми, що виникають у процесі здійснення 

камеральної та документальної перевірок, і запропонувати шляхи 
їх розв’язання. 

Індивідуальне завдання подається для перевірки на кафедру в 
кінці квітня. 

Мета виконання завдання на базі практики — поглиблення і 
закріплення теоретичних та практичних знань студентів з органі-
зації адміністрування податків; формування і розвиток у студен-
тів навичок до проведення самостійного дослідження, аналізу, 
встановлення проблем та можливих шляхів їх розв’язання з тем, 
які розглядаються в даному курсі. 

Структура завдання передбачає, що в першій його частині 
студент вивчає організацію та аналізує процеси; аналізує первин-
ні документи і форми звітності; показує вміння заповнювати до-
кументи, форми звітності, реєстри синтетичного і аналітичного 
обліку, аналізує діяльність відповідних органів; висвітлює мето-
дику проведення контрольно-ревізійних заходів тощо. 

Друга частина завдання передбачає визначення проблем щодо 
об’єкта у галузі дослідження та пропозиції щодо їх розв’язання. 

Загальний обсяг роботи має складати: 30—40 сторінок (А-4) 
рукописного тексту; 20—25 сторінок (А-4) машинописного або 
комп’ютерного тексту. 

Список літератури складається у наступній послідовності: 
1. Закони України. 
2. Укази Президента України. 
3. Постанови Кабінету Міністрів України. 
4. Положення, накази, інструкції та інші нормативні документи. 
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5. Спеціальна література і статті в періодичних виданнях (в 
алфавітному порядку). 

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Протягом всього періоду вивчення дисципліни «Бюджетний 
менеджмент» студенти відвідують індивідуальні консультації за 
графіком індивідуально-консультаційної роботи. Консультації 
необхідні студентам для виконання: 

— завдань, що винесені на поточний контроль (модуль); 
— індивідуального завдання на базі практики. 
В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення 

тем курсу, формулює питання з кожної теми, які має опрацювати 
студент. На кожному консультаційному занятті викладач робить 
опитування за темою з метою з’ясування, чи засвоєно студентом 
той чи інший матеріал, чи виконав він завдання, дане на попере-
дній консультації. На консультаційних заняттях викладач знайо-
мить студентів з переліком тестових питань, що виносяться на 
модульний контроль, з вимогами щодо викладення питань у 
письмовій роботі. На консультаціях також з’ясовуються всі не-
зрозумілі студенту питання. 

Дуже доцільним при вивченні дисципліни «Бюджетний мене-
джмент» є проведення семінарів-дискусій. Після вивчення лек-
ційного матеріалу і проведеної самостійної роботи студентів ви-
кладач визначає проблемні питання. Аудиторія намагається 
запропонувати свої варіанти їх вирішення шляхом організації 
дискусії (круглий стіл) з проблемних питань. Такі заняття дозво-
ляють студентам обмінюватися думками і поглядами, допомага-
ють формувати погляди і переконання, виробляють вміння фор-
мулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати пропозиції 
інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 1. Сутність та складові бюджетного 
менеджменту. Предмет та завдання курсу 

Надання мето-
дичних реко-

2 
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Заняття 2. Органи системи Міністерства фі-
нансів України та їх роль в управлінні бюджет-
ним процесом 

2 

Заняття 3. Податкові органи України і органи 
Державного казначейства України та їх роль в 
управлінні бюджетним процесом 

2 

Заняття 4. Бюджетний процес та його регла-
ментування 2 

Заняття 5. Організація складання, розгляду і за-
твердження Державного бюджету України. Про-
блемні аспекти 

2 

Заняття 6. Організація складання, розгляду і 
затвердження місцевих бюджетів України. 
Проблемні аспекти 

2 

Заняття 7. Загальна організація виконання до-
ходної і видаткової частини бюджету України 2 

Заняття 8. Узагальнення матеріалу за темами 
1—7. Підготовка до модульного контролю 2 

Заняття 9. Модульний контроль (теми 1—7) 2 

Заняття 10. Семінар-дискусія. Проблемні ас-
пекти організації виконання доходної частини 
бюджету України 

мендацій з ви-
вчення теми. 
Усне опиту-
вання. 
Консультація 
та перевірка 
підготовки ін-
дивідуальних 
завдань. 
Проведення 
модульного 
контролю.  

2 

Закінчення табл. 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 11. Семінар-дискусія. Проблемні ас-
пекти організації виконання видаткової частини 
бюджету України 

2 

Заняття 12. Семінар-дискусія. Проблеми регу-
лювання міжбюджетних потоків в Україні 2 

Заняття 13. Облік виконання Державного і міс-
цевих бюджетів України та його складові 2 

Заняття 14. Звітність розпорядників і одержу-
вачів бюджетних коштів 2 

Заняття 15. Звітність органів казначейства і 
органів системи Міністерства фінансів України 
про виконання бюджету 

2 

Заняття 16. Контроль органів Контрольно-
ревізійної служби за виконанням бюджету 

Надання мето-
дичних реко-
мендацій з ви-
вчення теми. 
Усне опиту-
вання. 
Консультація 
та перевірка 
підготовки ін-
дивідуальних 
завдань. 
Проведення 
модульного 
контролю. 

2 
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Заняття 17. Контроль органів казначейства і 
Рахункової палати України за виконанням бю-
джету 

2 

Разом годин:  34 

6. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАН-

НЯ ЗНАНЬ, ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ 

Для очної форми навчання. Система поточного контролю 
знань магістрів передбачає оцінювання їх за двома основними 
напрямками: 

— перевірка теоретичних знань; 
— перевірка виконання індивідуальних практичних завдань. 
Оцінювання рівня засвоєння теоретичних знань з дисципліни 

«Бюджетний менеджмент» здійснюється за результатами вико-
нання письмової роботи, яка включає визначення п’яти понять, 
категорій тощо та десяти тестових запитань. За цю роботу можна 
максимально отримати 10 балів (5 балів за визначення і 5 балів за 
відповіді на тестові запитання). 

Оцінювання рівня набутих практичних навичок здійснюється 
за результатами виконання та захисту індивідуальних робіт, що 
виконуються студентами за місцем проходження практики. За цю 
роботу можна максимально отримати 30 балів (20 балів за першу 
частину і 10 балів за другу частину). 
Для вечірньої форми навчання. Система поточного контролю 

знань магістрів передбачає виконання двох видів робіт: 
— письмову контрольну роботу; 
— підготовку доповідей згідно із запропонованим переліком. 
Письмова робота включає одне теоретичне питання, визна-

чення п’яти понять, категорій тощо та десяти тестових запитань. 
За цю роботу можна максимально отримати 20 балів (10 балів за 
відповідь на теоретичне питання, 5 балів за визначення і 5 балів 
за відповіді на тестові запитання). 

Оцінювання підготовлених доповідей здійснюється за 20-
бальною шкалою. Обов’язковою умовою при підготовці доповіді 
є висвітлення проблемних аспектів питання, що досліджується. 
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Для заочної форми навчання. Система поточного контролю 
знань магістрів передбачає виконання модульного завдання, що 
виконується в аудиторії під контролем викладача. Модульне за-
вдання включає в себе: два теоретичних питання; визначення 
п’яти понять, категорій тощо; 10 тестових завдань, які включають у 
себе по два тестових запитання. За цю роботу можна максимально 
отримати 35 балів (20 балів за відповідь на теоретичні питання, 5 
балів за визначення і 10 балів за відповіді на тестові запитання). 5 
балів студент отримує під час захисту своєї письмової роботи. 

ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Бюджетний мене-
джмент» здійснюється на основі результатів поточного і підсум-
кового контролю знань (іспиту). Успішне виконання студентом 
завдань поточного контролю — обов’язкова умова участі його у 
складанні іспиту. Студент допускається до іспиту за умови, що 
він набрав 20 балів і вище. Об’єктом контролю знань студентів у 
формі іспиту є результати виконання письмових екзаменаційних 
завдань. Екзаменаційний білет містить 6 завдань, кожне з яких 
оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. Результати іспиту оціню-
ються в діапазоні від 0 до 60 балів. Загальна підсумкова оцінка з 
дисципліни складається із суми балів за результатами поточного 
контролю знань та за виконання завдань, що виносяться на іспит 
(за умови, що студент набрав 30 балів і вище). 

Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання в 4-бальну 
здійснюється у такому порядку: 

85—100 балів — «відмінно» 
65—80 балів — «добре» 
50—60 балів — «задовільно» 
менше 50 балів — «незадовільно» 

Критерії оцінки знань за теоретичні питання (рівні 0—5—
10 балів) такі: 
А. Повна відповідь на питання (найвища якість письмового 

завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким 
вимогам: 

1. Розгорнутий, вичерпний виклад змісту наведеної у питанні 
проблеми; 

2. Повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 
економічних категорій та законів; 
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3. Правильне розкриття змісту зазначених економічних кате-
горій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

4. Здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 
концепцій, підходів, самостійно робити логічні висновки й уза-
гальнення; знання історії створення таких теорій та еволюції по-
глядів основних їх представників; 

5. Уміння користуватись методами наукового аналізу економіч-
них явищ, процесів і характеризувати їх риси та форми виявлення; 

6. Демонстрація здатності висловлювати і аргументувати вла-
сне ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

7. Використання актуальних фактичних та статистичних да-
них, знання дат та історичних періодів, які підтверджують тези 
відповіді на питання; 

8. Враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які 
належать до відповідного завдання і мають місце безпосередньо 
у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних 
посібниках та наукових виданнях. 

Б. Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо: 
1. у контексті відповіді на найвищий бал не розкрито хоча б 

один з пунктів, зазначених вище (якщо він явно потрібний для 
вичерпного розкриття питання); 

2. при розкритті змісту питання в цілому правильно допущені 
незначні помилки. 
В. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: 
1. у контексті відповіді на найвищий бал не розкрито три чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо вони потріб-
ні для вичерпного розкриття питання); 

2. одночасно присутні недоліки, які окремо характеризують 
критерій оцінки питання в 5 балів; 

3. висновки зроблені під час відповіді (у висновках письмової 
роботи), не відповідають правильним чи загальновизнаним при 
відсутності доказів супротивного аргументами, зазначеними у 
відповіді; 

4. характер відповіді дає підстави стверджувати, що особа, яка 
складає іспит (виконала відповідне завдання), неправильно зро-
зуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, а тому не 
відповіла на нього по-суті, припустившись грубих помилок у зміс-
ті відповіді. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Порядок і терміни розгляду та затвердження Державного бюдже-
ту України. 

2. Функції Головного фінансового управління обласної державної 
адміністрації. В якому документі визначені? 

3. Сутність і принципи виконання бюджету. 

4. Загальна характеристика плану рахунків з обліку виконання Дер-
жавного і місцевих бюджетів України. 

5. Визначити, у вигляді якого документа приймається рішення про 
відновлення дії бюджетних асигнувань. Зазначити сторони (органи), які 
приймають відповідні рішення. Обґрунтувати відповідь. 

а) клопотання (лист-заявка)... 
б) розпорядження... 
в) протокол... 

6. Визначити, які документи з перелічених складають і використо-
вують при виконанні доходної частини районного в місті бюджету. Об-
ґрунтувати відповідь. 

а) Довідка про доходи, що надійшли на поточний рахунок місцевого 
бюджету. 

б) Реєстр доходів, які надійшли на рахунок казначейства. 
г) Платіжне доручення. 
д) Грошовий чек. 
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15BДодаткова література 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ПОДАТКОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
 

Укладач  
О. М. Тимченко, канд. екон. наук, доц. 

 
1. ВСТУП 

Дієздатність податкової системи залежить від ефективності 
управління в сфері оподаткування. Це дуже складна справа, яка по-
требує висококваліфікованих кадрів, спроможних брати участь у 
розробці податкового законодавства, здійснювати планування та про-
гнозування податків, моніторинг податкових ризиків, організовувати 
процес сплати податків, управляти податковим боргом. Курс «Подат-
ковий менеджмент» є складовою навчального плану підготовки та-
ких фахівців. Мета викладання цього курсу — надання студентам 
знань з питань податкової діяльності, необхідних майбутнім 
спеціалістам для здійснення управління в сфері оподаткування. 

Для досягнення цієї мети студентам необхідно:  
 оволодіти теоретичними та організаційними основами пода-

ткового менеджменту; 
 поглиблено вивчити податкове законодавство; 
 опанувати методи планування та прогнозування податкових 

надходжень; 
 оволодіти методологією оцінки податкових ризиків;  
 набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового 

законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції 
щодо його вдосконалення; 

 вивчити складові облікової роботи податкових органів; 
 набути навичок узгодження податкових зобов’язань платни-

ка і організації добровільної сплати податків; 
 опанувати способи примусового стягнення податків і 

обов’язкових платежів. 
Указані позиції формують завдання курсу. 
Зазначені мета і завдання дисципліни свідчать, що «Податко-

вий менеджмент» — це спецкурс прикладного характеру. Він 
дуже тісно пов’язаний з дисциплінами: «Податкова система», 
«Менеджмент», «Економічні ризики», «Ревізія і контроль».  
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У процесі вивчення курсу охоплюється широке коло питань: 
правове регламентування і організація управління в сфері опода-
ткування, організаційно-методологічні засади планування та про-
гнозування податкових надходжень, управління податковими ри-
зиками та податковим боргом, складові податкової роботи щодо 
забезпечення добровільної сплати податків, застосування методів 
примусу для стягнення податкових надходжень тощо. Значне мі-
сце займає дослідження слабких сторін чинного законодавства 
дискусійних питань, найбільш типових порушень, які зустріча-
ються в практиці оподаткування та податкового контролю. 

Знання, отримані з цього курсу, потрібні не лише фахівцям у 
сфері податкової діяльності на рівні держави. Вони будуть кори-
сними також для бухгалтера, фінансиста, менеджера. 
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29B2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання 
Назва модуля, теми 

Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС 

Модуль 1. Теоретичні, 
організаційні та пра-
вові засади податково-
го менеджменту. Пла-
нування та 
прогнозування подат-
кових надходжень 

            

1. Поняття податково-
го менеджменту та йо-
го складові 

2  2 6 2 1  8 2 1  10 

2. Організація подат-
кового менеджменту 2  4 10 2 1  8 2   8 

3. Правове регламен-
тування податкового 
менеджменту 

2  4 10 2 1  14 2   14 
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4. Планування і прогно-
зування податкових 
надходжень 

2  6 16 2 2  18 2 2  20 

5. Моніторинг подат-
кових ризиків 2  4 16 2 2  18 2   18 

Модуль 2. Адмініст-
рування податків             

6. Облік платників по-
датків 2  2 12 2 1  18 2   18 

7. Організація сплати 
податків. Облік подат-
кових надходжень 

2  4 12 2 2  16 2   16 

8. Управління подат-
ковим боргом 4  6 18 4 2  20 4 2  20 

9. Податковий конт-
роль як складова адмі-
ністрування податків 

2  2 8 2   10 2   12 

Разом годин: 20  34 108 20 12  130 20 6  136 
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3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПОДАТКОВОГО МЕНЕ-
ДЖМЕНТУ 

16BТема 1. Поняття податкового менеджменту та його складові 

Поняття податкового менеджменту. Мета та завдання подат-
кового менеджменту. Податки як об’єкт управління. Суб’єкт та 
об’єкт податкового менеджменту як єдина управлінська система, 
їх взаємозв’язок.  

Складові податкового менеджменту. Стратегічне та оператив-
не управління. Законотворча діяльність. Планування податків. 
Адміністрування податків: облік платників, облік податкових 
надходжень, управління податковим боргом, консультаційне об-
слуговування платників, податковий контроль. 

Податковий менеджмент на рівні підприємств. Взаємозв’язок 
складових податкового менеджменту. 

17BТема 2. Організація податкового менеджменту 

Органи управління в сфері оподаткування та їхні функції. Ор-
гани законодавчої та виконавчої влади. Органи оперативного 
управління в сфері оподаткування. Органи не фінансового профі-
лю. Контролюючі органи. 

Державна податкова служба України, її структура, статус, 
підпорядкування. Завдання Державної податкової служби. Функ-
ції вищої, середньої та низової ланки. Права керівників органів 
податкової служби та їх заступників. Права посадових осіб подат-
кових органів. Права та обов’язки платників податків. Відповіда-
льність платників податків. Фінансові санкції. Адміністративні 
штрафи. Кримінальна відповідальність. 

Головні проблеми функціонування податкової служби. Стра-
тегічні напрямки розвитку податкової служби. 

Органи Пенсійного фонду та Фонду соціального страхування, 
їхні функції. 

Митна служба України, її функції у сфері податкового мене-
джменту. 

Координація діяльності контролюючих органів. 
Автоматизовані системи управління в сфері оподаткування. 
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Тема 3. Правове регламентування податкового менеджменту 

Поняття правового регламентування. Способи правового рег-
ламентування. Система нормативно-правових актів, їх взаємо-
зв’язок і підпорядкування. Інструктивно-методичне забезпечен-
ня. Вимоги до інструкцій. Особливості застосування законів 
прямої дії. 

Податкові роз’яснення, їх види, пріоритет, порядок застосу-
вання. Підстави для надання податкових роз’яснень. 

Документи, що встановлюють права та відповідальність плат-
ників, повноваження контролюючих органів, регламентують 
окремі процедури адміністрування. Документи, що регламенту-
ють процес оподаткування. 

Недоліки нормативно-правової бази. Суперечності окремих 
правових актів. Дискусійні, неврегульовані питання окремих по-
ложень податкового законодавства. 

Правове регламентування на базі єдиного нормативно-
правового документа — Податкового кодексу. 

Тема 4. Планування та прогнозування податкових надхо-
джень 

Сутність, зміст і завдання планування та прогнозування пода-
ткових надходжень. Методи планування та прогнозування подат-
кових надходжень. Етапи процесу прогнозування і планування 
податків. Основні макропоказники економічного і соціального 
розвитку, що використовуються в процесі податкового прогнозу-
вання та планування. Фактори, що ускладнюють процес податко-
вого прогнозування і планування. 

Зміст поняття «податковий потенціал». Показники доходу: вироб-
лений дохід, отриманий дохід, середні доходи на душу населення. 
Сукупні оподатковувані ресурси. Відносні податкові доходи. 

Обчислення бази оподаткування та прогнозування окремих 
податків і зборів. 

Тема 5. Моніторинг податкових ризиків 

Зміст поняття «податковий ризик». Причини виникнення по-
даткових ризиків. Об’єктивна необхідність оцінки податкових 
ризиків. Види фіскальних податкових ризиків. 
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Зміст управління податковими ризиками. Принципи управління 
податковими ризиками. Етапи управління податковими ризиками. 

Методика опису податкових ризиків. Простий і складний ри-
зик. Алгоритм визначення податкового ризику. Групи ризиків. 

Методи усунення податкових ризиків. Взаємовідносини ДПС 
з надійними клієнтами. Етапи роботи з ризикованими та ненадій-
ними клієнтами. Організація роботи з новоствореними клієнтами. 
Діяльність податкової служби щодо клієнтів категорії «К». 

Кабінетний ризик. Процедури визначення кабінетних ризиків. 

МОДУЛЬ 2. АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ 

18BТема 6. Облік платників податків 

Процедури обліку платників податків. 
Облік платників податків — юридичних осіб. Обліковий ре-

єстр, його структура, порядок ведення. Порядок подання докумен-
тів для постановки на облік у податкових органах. Взяття на об-
лік. Робота податкових інспекцій з метою встановлення повноти 
обліку. Порядок внесення змін до облікового реєстру. Зняття з 
обліку.  

Облік платників ПДВ. Реєстрація та облік постійних предста-
вництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. 
Облік неприбуткових підприємств. 

Облік платників податків-фізичних осіб. Державний реєстр 
фізичних осіб платників податків та інших обов’язкових плате-
жів: мета створення, зміст інформації, джерела формування єди-
ного інформаційного фонду. Порядок реєстрації фізичних осіб у 
Державному реєстрі. Організація роботи податкових органів при 
реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі. Використання 
даних Державного реєстру фізичних осіб — платників податків 
та інших обов’язкових платежів. 

Облік фізичних осіб — суб’єктів підприємницької діяльності. 

19BТема 7. Організація сплати податків. Облік податко-
вих надходжень 

Теоретичні засади організації розрахунків з бюджетом. 
Суб’єкт обчислення суми податку. Суб’єкт сплати податку. Спо-
сіб утримання. Спосіб сплати. Форми розрахунків 
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Порядок узгодження податкових зобов’язань платника. Пода-
ткове повідомлення. Податкова вимога. 

Особовий рахунок платника податку. Документи, на підставі 
яких проводяться записи про нарахування та фактичне надхо-
дження платежів. Перевірки особових рахунків. Закриття особо-
вих рахунків. Зведений облік надходжень. 

Розстрочка та відстрочка податкових зобов’язань платника. 
Підстави для прийняття рішення про розстрочку та відстрочку. 
Умови надання розстрочки та відстрочки. Порядок надання роз-
строчки та відстрочки. Дострокове розірвання угоди про роз-
строчку або відстрочку. 

20BТема 8. Управління податковим боргом 

7BПоняття податкового боргу (недоїмки). Пеня. Початок терміну 
нарахування пені. Закінчення терміну нарахування пені. Розмір 
пені. Відповідальність банків. Джерела сплати податкових зо-
бов’язань та податкового боргу платника.  

8BЗміст податкової застави. Випадки виникнення права податко-
вої застави. Реєстрація податкової застави. Захист інтересів кре-
диторів у разі виникнення податкової застави. Порядок узго-
дження операцій з узгодженими активами. Призупинення 
податкової застави. Податкова порука. Обмеження із застосуван-
ня податкової застави. 

Поняття адміністративного арешту активів. Види адміністра-
тивного арешту активів. Порядок застосування адміністративно-
го арешту активів. Призупинення адміністративного арешту ак-
тивів. Продаж активів, що перебувають у податковій заставі. 
Списання та розстрочка податкового боргу. 

Погашення податкового боргу державних і комунальних під-
приємств. Погашення податкового боргу у разі ліквідації платни-
ка. Погашення податкового боргу при реорганізації платника. 

21BТема 9. Податковий контроль як складова адміністру-
вання податків 

Зміст і завдання податкового контролю. Джерела інформації 
для податкового контролю. Форми і методи податкового конт-
ролю. Класифікація перевірок, їх характеристика. 

Камеральна перевірка. Загальні підходи і принципи до прове-
дення камеральної перевірки.  
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Документальна перевірка. Планові та позапланові документальні 
перевірки, періодичність та умови їх проведення. 

Типові порушення у сфері оподаткування. Роль податкового 
контролю у вдосконаленні податкового законодавства та мобілі-
зації податкових надходжень. 

4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та опрацю-
ванні відповідної літератури, законодавчих та нормативних до-
кументів, виконанні навчальних завдань. Більшість тем, за якими 
за навчальним планом передбачається самостійна робота, вклю-
чені до лекційного курсу, і за ними заплановані практичні занят-
тя для закріплення отриманих знань. Отже, в ході самостійної 
роботи за такими темами студенту необхідно опрацювати про-
слуханий лекційний матеріал, опрацювати додатково рекомендо-
вану літературу і виконати навчальні завдання за вказівкою ви-
кладача з метою розширення і поглиблення знань. Навчальні 
завдання виконуються у письмовій формі і подаються на перевір-
ку викладачу в установлений строк. Результати роботи з літерату-
рою, законодавчими та нормативними документами оформлюються 
у вигляді реферату за однією із запропонованих тем на вибір студен-
та. Обсяг реферату — 10—12 сторінок формату А-4. Реферат має 
бути написаним від руки. В кінці реферату потрібно навести список 
використаної літератури. Нумерація сторінок наскрізна, включаючи 
титульний лист. Зразок титульного листа наведений в додатку 1. 
Реферат подається на перевірку викладачеві в установлений строк. 

За деякими темами лекції та практичні заняття навчальним 
планом не передбачені. Отже, в ході самостійної роботи студенту 
необхідно за допомогою рекомендованої літератури вивчити весь 
матеріал, передбачений програмою курсу за відповідною темою, 
виконати навчальні завдання. За такими темами проводяться на-
ступні форми контролю: 

1) усне опитування в ході проведення колоквіуму; 
2) написання контрольних робіт (питання за темами, заплано-

ваними для самостійного вивчення, включені до завдань для пе-
ревірки знань студентів — модуль 1; модуль 2; 

3) написання рефератів за однією із запропонованих тем на 
вибір студента. Теми рефератів для самостійної роботи студентів. 
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24BТема 1. Поняття податкового менеджменту та його складові 

1. Дискусійні питання щодо визначення поняття та складових 
податкового менеджменту. 

2. Взаємозв’язок державного і корпоративного податкового 
менеджменту. 

3. Податковий менеджмент у системі управління фінансами. 
4. Етапи та процедури адміністрування податків. 
5. Напрями вдосконалення управління оподаткуванням в 

Україні. 

Тема 2. Організація податкового менеджменту 

1. Становлення та розвиток податкової служби України. 
2. Шляхи оптимізації розмежування функцій між ланками 

ДПА. 
3. Місце і роль податкової міліції в системі Державної подат-

кової служби України. 
4. Відповідальність платників як засіб боротьби з ухиленням 

від сплати податків. 
5. Головні проблеми функціонування податкової служби в 

Україні. 
6. Стратегічні напрямки розвитку податкової служби Украї-

ни. 
7. Органи Пенсійного фонду та Фонду соціального страхуван-

ня в системі контролюючих органів. 
8. Митна служба України, її функції у сфері податкового ме-

неджменту. 
9. Координація діяльності контролюючих органів. 

10. Автоматизовані системи управління в сфері оподаткуван-
ня. 

Тема 3. Правове регламентування податкового менеджменту 

1. Дискусійні питання податкового законодавства (у розрізі 
окремих видів податків). 

2. Переваги правового регламентування на базі єдиного доку-
мента — Податкового кодексу. 
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Тема 4. Планування та прогнозування податкових надхо-
джень 

1. Застосування економіко-математичних методів у процесі 
планування та прогнозування податкових надходжень. 

2. Зарубіжний досвід планування та прогнозування податкових 
надходжень, можливості його використання в Україні. 

3. Методологія оцінки податкового потенціалу в Україні. 

Тема 5. Моніторинг податкових ризиків 

1. Дискусійні питання теорії податкових ризиків. 
2. Місце та роль оцінки податкових ризиків у системі управ-

ління оподаткуванням. 
3. Недоліки методології оцінки податкових ризиків в Україні. 
4. Ефективність системи управління податковими ризиками в 

Україні. 
5. Формування оптимальної моделі попередження та протидії 

ризикам. 

Тема 6. Облік платників податків 

1. Діяльність податкових органів з установлення повноти облі-
ку платників податків. 

2. Облік платників податків як передумова ефективної контроль-
ної роботи податкових органів. 

3. Роль Державного реєстру платників податків — фізичних 
осіб у контролі за оподаткуванням доходів. 

4. Місце та роль обліку платників ПДВ у контрольній роботі 
податкових органів за достовірністю і повнотою сплати цього 
податку до бюджету. 

Тема 7. Організація сплати податків. Облік податкових над-
ходжень 

1. Діяльність податкових органів з організації добровільної 
сплати податків. 

2. Механізм розстрочки та відстрочки податкових зобов’язань 
в Україні. 

3. Місце та роль обліку податкових надходжень у системі 
управління оподаткуванням. 
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Тема 8. Управління податковим боргом 

1. Ефективність податкової застави як засобу погашення подат-
кового боргу. 

2. Неврегульовані елементи механізму арешту активів в Укра-
їні. 

3. Погашення податкового боргу державних і комунальних 
підприємств.  

4. Погашення податкового боргу у разі ліквідації платника. 
5. Погашення податкового боргу при реорганізації платника. 

Тема 9. Податковий контроль як складова адміністрування 
податків 

1. Дискусійні питання теоретичних засад податкового контролю. 
2. Недоліки правового податкового контролю в Україні. 
3. Типові порушення чинного законодавства (у розрізі окре-

мих видів податків). 
4. Роль податкового контролю у вдосконалені податкового за-

конодавства. 

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

І. Індивідуальне завдання за темою: «Організація подат-
кового менеджменту» 

1. Розглянути структуру податкового органу за місцем прохо-
дження практики і відобразити її в схематичній формі. 

2. Вивчити функції окремих підрозділів податкового органу, 
дослідити питання оптимізації розмежування функцій з метою 
запобігання їх дублювання і підвищення ефективності роботи 
кожного підрозділу. 

3. Проаналізувати (не менш як за 3 роки) статистичні дані, що 
характеризують різні сторони податкової діяльності, а саме: 

а) кількість зареєстрованих платників податків, окремо юри-
дичних і фізичних осіб, в т. ч. виявлених за рахунок додаткових 
заходів з боку податкового органу; 

б) кількість проведених перевірок; 
в) суми донарахованих податків; 
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г) суми нарахованих фінансових санкцій, адміністративних 
штрафів; 

д) кількість випадків призупинення стягнення фінансових са-
нкцій у зв’язку з поданням скарги до судових органів або з інших 
причин. 

ІІ. Індивідуальне завдання за темою: «Правове регламен-
тування податкового менеджменту» 

1. Встановити кількість нормативно-правових документів, що 
регламентують справляння податків (у розрізі окремих видів). 

2. Встановити кількість податкових роз’яснень до окремих за-
конів. 

3. Навести приклади податкових роз’яснень, які суперечать 
чинному законодавству. 

4. Навести приклади типових порушень у зв’язку з недоскона-
лістю чинного законодавства. 

5. Навести приклади «лазівок» у податковому законодавстві, 
що дають можливість ухилятися від сплати податків або розроб-
ляти схеми оптимізації оподаткування. 

6. Запропонувати свій варіант удосконалення окремого поло-
ження чинного законодавства. 

IIІ. Індивідуальне завдання за темою: «Планування і про-
гнозування податкових надходжень» 

1. Проаналізувати виконання планових показників податкових 
надходжень у розрізі окремих видів податків (ПДВ, акцизний 
збір, податок на прибуток, податок на доходи громадян, платежі 
за ресурси) по кварталах за попередній і поточний роки. 

2. Спрогнозувати рівень виконання плану за поточний рік. 
3. Спланувати податкові надходження у розрізі окремих видів 

податків на наступний рік. 

ІV. Індивідуальне завдання за темою: «Організація сплати 
податків. Облік податкових надходжень» 

1. За даними податкової інспекції за місцем проходження 
практики проаналізувати (не менш як за 3 роки) рівень надхо-
джень сум податків і обов’язкових платежів у цілому і в розрізі 
окремих видів податків, тобто розглянути дані щодо нарахова-
них, фактично сплачених сум податків і сальдо розрахунків з бю-
джетом (переплата або недоїмка). Указати причини недоїмки. 

2. На прикладі конкретного підприємства побудувати графік 
погашення недоїмки. 
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3. Дослідити механізм застосування податкової застави з огля-
ду на ефективність її використання як засобу погашення недоїм-
ки. Проаналізувати кількість підприємств, майно яких перебува-
ло у податковій заставі, протягом якого періоду, кількість 
випадків реалізації майна підприємств-боржників для погашення 
податкової заборгованості. 

4. Дослідити механізм розстрочки та відстрочки податкових 
зобов’язань платника: підстави для надання, термін надання, 
розмір відсотків. Проаналізувати, як відстрочка або розстрочка 
податкових зобов’язань впливають на виконання дохідної части-
ни бюджету. 

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в 
аудиторному режимі згідно з розкладом консультацій та на базах 
практики. В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з ви-
вчення тем курсу, формулює питання по кожній темі, які має опра-
цювати студент. На кожному консультаційному занятті викладач 
робить опитування за темою з метою з’ясування, чи засвоєно студен-
том той чи інший матеріал, чи займається студент самостійним ви-
вченням курсу, чи виконав він завдання, дане на попередній консуль-
тації. На консультаційних заняттях розв’язуються задачі, 
з’ясовуються всі незрозумілі студенту питання. Окремі консульта-
ційні заняття присвячуються підготовці до написання модульного 
контролю. Викладач знайомить з переліком питань, що виносяться 
на модульний контроль, з вимогами щодо викладення питань у ко-
нтрольній роботі, узагальнює в цілому матеріал з логічно заверше-
ної частини курсу, яка виноситься на модульний контроль, ще раз 
звертає увагу на більш складні та важливі моменти. 

Консультації на базах практики проводяться 1 раз на тиждень. 
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ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 1. Поняття та складові податкового 
контрою 2 

Заняття 2. Організація податкового менедж-
менту в України 

Надання мето-
дичних рекоме-
ндацій з ви-
вчення теми. 
Усне опитування.

2 

Закінчення табл. 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 3. Правове регламентування податко-
вого менеджменту 2 

Заняття 4. Планування та прогнозування по-
даткових надходжень 2 

Заняття 5. Оцінка податкового потенціалу 2 

Заняття 6. Податкові ризики, їх види, методо-
логія оцінки 2 

Заняття 7. Управління податковими ризиками 2 

Заняття 8. Узагальнення матеріалу за темами 
1—5. Підготовка до модульного контролю 2 

Заняття 9. Модульний контроль (теми 1—5) 2 

Заняття 10. Облік платників податків 2 

Заняття 11. Організація сплати податків 2 

Заняття 12. Облік податкових надходжень 2 

Заняття 13. Управління податковим боргом 2 

Заняття 14. Теоретичні засади податкового 
контролю. Етапи та процедури контролю 2 

Заняття 15. Семінар-дискусія: Проблеми ад-
міністрування податків в Україні 2 

Заняття 16. Узагальнення матеріалу за темами 
6—9. Підготовка до модульного контролю 2 

Заняття 17. Модульний контроль (теми 6—9) 

Розв’язування 
задач. 
Перевірка ви-
конання інди-
відуальних за-
вдань. 
Проведення 
модульного 
контролю.  

2 

Разом годин:  34 
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7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

Формою поточного контролю знань студента є виконання мо-
дульних (контрольних) завдань. Студенти стаціонарної і вечір-
ньої форми навчання виконують дві контрольні роботи (модуль 1 
і модуль 2) в аудиторії під контролем викладача. Максимальна 
оцінка за кожний модуль складає 20 балів. 

Студенти заочної форми навчання виконують одну контроль-
ну роботу в аудиторії під контролем викладача. Максимальна 
оцінка за контрольну роботу складає 40 балів. 

Якщо за результатами поточного контролю знань студент 
отримав менше 20-ти балів, він не допускається до іспиту. 

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є резуль-
тати виконання письмових екзаменаційних робіт. Екзаменацій-
ний білет містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 
10; 5; 0 балів. Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 
60 балів. 

В разі, коли відповіді студента оцінені менш як у 30 балів, він 
отримує незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому разі 
отримані результати поточного контролю не враховуються. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми 
балів за результати поточного контролю (за умови, що студент 
набрав 20 балів і вище) та виконання завдань, що виносяться на 
іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище). Переведення 
даних 100-бальної шкали оцінювання у 4-бальну здійснюється в 
такому порядку: 

Оцінка «відмінно» — 100; 95; 90; 85 балів; 
Оцінка «добре» — 80; 75; 70; 65 балів; 
Оцінка «задовільно» — 60; 55; 50 балів; 
Оцінка «незадовільно» — менше 50 балів. 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Об’єкт та суб’єкт управління у сфері оподаткування, їх взаємо-
зв’язок. 

2. Методи планування та прогнозування податків. 

3. Податкова застава: поняття, випадки виникнення, підстави при-
зупинення. 

4. Види перевірок податкових органів, їх характеристика. 
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5. Побудувати структурно-логічну схему організації добровільної 
сплати податків. 

6. Документальною перевіркою, проведеною у вересні поточного 
року, було виявлено заниження суми ПДВ, що підлягає сплаті до бю-
джету за декларацією за липень поточного року, у розмірі 500 грн. Ви-
значити суму фінансової санкції. 

 
8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Конституція України. 
2. Про державний реєстр фізичних осіб — платників податків та ін-

ших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 р. № 
320/94-ВР. 

3. Про плату за землю: Закон України від 19.09.96 р. № 378/96-ВР. 
4. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохід-

них машин і механізмів: Закон України від 10.02.97 № 75. 
5. Про систему оподаткування: Закон України від 18.02.97 р № 77/97 

-ВР. 
6. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 

р. № 168/97-ВР. 
7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 

22.05.97 р. № 283. 
8. Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами 

та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 
р. № 2181-ІІІ. 

9. Про розмір внесків на деякі види обов’язкового державного соці-
ального страхування: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ. 

10. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 
05.02.98 р. № 83/98-ВР. 

11. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства: 
Закон України від 09.04.99 р. № 587. 

12. Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах 
пропуску через державний кордон України: Закон України від 04.11.99 
р. № 1212. 

13. Про податок на доходи фізичних осіб: Закон України від 22 трав-
ня 2003 р. № 889-ІV 

14.  Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — 
К.: А.С.К., 2000. 

15. Ісаншина Г.Ю. Податковий менеджмент: Навч. посіб. — К.: ЦУЛ, 
2003. 
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16. Онищенко В. А. Податковий контроль (основи організації). — К.: 
Ред. журн. «Вісник податкової служби України». 2002. 

17. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. — К.: Ли-
бідь, 1994. 

18. Рева Т. М. Податковий менеджмент: Навч. посібник. — К.: 
Центр навчальної літератури, 2003. 

19. Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ, 2001. 

 
Додаткова 

1. Про створення державної податкової адміністрації України і міс-
цевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента України 
від 22 серпня 1996 року № 760/96. 

2. Про деякі зміни в оподаткуванні: Указ Президента України від 7 
серпня 1998 року № 857/98. 

3. Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та фінан-
сового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності: Указ Пре-
зидента України від 21.12.98 р. № 1367/98. 

4. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 
28.06.99 р. № 746/99. 

5. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів 
України від 26.12.92 р. № 13—92. 

6. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки та збо-
ри» від 25.05.93 р. № 56. 

7. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. № 116. 

8. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні ро-
боти, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. За-
тверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р. № 115. 

9. Про затвердження нормативів плати за спеціальне використання 
водних ресурсів та плати за користування водами для потреб гідроенер-
гетики і водного транспорту: Постанова Кабінету Міністрів України від 
18 травня 1999 р. № 836. 

10. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці 
найманих робітників, оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного 
оподатковуваного доходу (граничній сумі заробітної плати [доходу]), з 
яких стягуються страхові внески (збори) в соціальні фонди: Постанова 
Кабінету Міністрів України від 7 березня 2001 р. № 225. 

11. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського об-
ліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підпри-
ємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів Украї-
ни 30.11.99 р. № 291. 
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12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зо-
бов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. 

13. Положення про строки сплати акцизного збору, подання розрахун-
ку акцизного збору. Затверджено наказом ГДГО України від 25.12.95 р. 
№ 99. Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку 
на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 30 травня 
1997 р. № 116. 

14. Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку 
на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 30 травня 
1997 р. № 116. 

15.  Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства 
та порядку її складання. Затверджено наказом ДПА України від 8 липня 
1997 р. № 214. 

16. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ. 
Затверджено наказом ДПА України № 232 від 11 липня 1997 р. 

17. Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Затверджено нака-
зом ДПА України № 404 від 03.08.99 р. 

18. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних предста-
вництв нерезидентів в Україні як платників податку на прибуток. За-
тверджено наказом ДПА України № 23 від 16 січня 1998 р. 

19. Про затвердження форми Розрахунку сплати єдиного податку 
суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. Затверджено 
наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 553. 

20. Порядок ведення Книги обліку доходів і витрат суб’єкта малого 
підприємництва — юридичною особою, яка застосовує спрощену сис-
тему оподаткування обліку та звітності. Затверджено наказом ДПА 
України від 12.10.99 р. № 554. 

21. Порядок видачі Свідоцтва про право сплати єдиного податку 
суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. Затверджено 
наказом ДПА України від 12.10.99 р. № 555. 

22. Порядок видачі Свідоцтва про сплату єдиного податку. Затвер-
джено наказом ДПА України від 29.10.99 р. № 599. 

23. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. Затвер-
джено наказом ДПА України від 01.03. 2001 р. № 77. 

24. Бондарева Е. Расходы на рекламу. Как подтверждать будем? // 
Бухгалтерия. — 2002. — № 12. 

25. Билюшов В., Самар Т. Налог на землю: сроки уплаты и предос-
тавления отчётности // Бухгалтерия. — 2002. — № 5, 7. 

26. Самарченко Е. Как сделать перерасчёт подоходного налога // 
Бухгалтерия. — 2002. — № 6, 14. 

27. Періодичні видання за поточний і попередній роки: 
І. «Баланс» 
ІІ. «Бізнес» 
ІІІ. «Бухгалтерия, налоги, бизнес» 
IV. «Вісник податкової служби України», «Галицькі контракти» 



 144

V. «Податки і бухгалтерський облік» 
 
 
 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ» 

 
Укладач 
Д. А. Леонов, канд. екон. наук, доц. 

 
1. ВСТУП 

«Ринок фінансових послуг» — спеціальна дисципліна, мета 
вивчення якої — формування знань з теоретичних та практичних 
аспектів управління фінансами за допомогою фінансових посере-
дників та аналізу фінансових послуг. 

«Ринок фінансових послуг» — це спецкурс прикладного хара-
ктеру, який базується та тісно пов’язаний з дисциплінами: «Фі-
нанси», «Маркетинг», «Фінансовий ринок», «Страхування», «Ба-
нківські операції», «Фінансовий менеджмент» тощо. 
Завдання вивчення дисципліни:  
 формування комплексного розуміння взаємозв’язків 

суб’єктів фінансових відносин на ринку фінансових послуг; 
 вивчення підходів до визначення потреб споживачів у фі-

нансових послугах та можливостях задоволення цих потреб різ-
ними суб’єктами; 

 висвітлення основних напрямків державної політики в галу-
зі регулювання фінансових відносин, які виникають на ринку фі-
нансових послуг. 
Предметом даної дисципліни є специфічна сфера відносин, 

які виникають у процесі руху фінансових ресурсів між держа-
вою, юридичними і фізичними особами, що опосередковується 
спеціалізованими фінансовими інституціями. 

В процесі вивчення курсу охоплюється велике коло питань, в 
тому числі: ринок фінансових послуг та його роль в економіці; 
суб’єкти ринку фінансових послуг; поняття і класифікація фінан-
сового посередництва; інституційна структура ринку фінансових 
послуг; сегментарна структура ринку фінансових послуг; фінан-
сові послуги на грошовому ринку; фінансові послуги на валют-
ному ринку; фінансові послуги на ринку позик; фінансові послу-
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ги на фондовому ринку; фінансові послуги з управління ризиком; 
інфраструктура ринку фінансових послуг; державне регулювання 
та саморегулювання ринку фінансових послуг. 

Після опанування даного курсу студент повинен уміти само-
стійно здійснювати: 

 позиціонування фінансових послуг різних фінансових ін-
ститутів на фінансовому ринку в цілому і на окремих його сегме-
нтах; 

 порівняльний аналіз в галузі фінансових послуг та визна-
чення конкурентних переваг та недоліків окремих видів послуг; 

 визначення ролі держави у регулюванні ринку фінансових 
послуг в цілому та окремих його сегментів. 
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30B2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання 
Назва модуля, теми 

Л С(П) ІКР СРС Л С(П) ІКР СРС Л С(П) ІКР СРС 

Тема 1. Ринок фінан-
сових послуг та його 
роль в економіці 

1  2 2 1 1  2 1   2 

Тема 2. Суб’єкти 
ринку фінансових 
послуг 

1  2 4 1 1  4 1 1  4 

Тема 3. Поняття і 
класифікація фінан-
сового посередницт-
ва 

1  2 2 1 1  4 1 1  4 

Тема 4. Інституційна 
структура ринку фі-
нансових послуг 

1  2 4 1 1  4 1   4 

Тема 5. Сегментарна 
структура ринку фі-
нансових послуг 

1  4 8 1 1  8 1   8 
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Тема 6. Фінансові 
послуги на грошо-
вому ринку 

3  4 16 4 1  20 4 1  20 

Тема 7. Фінансові 
послуги на валют-
ному ринку 

2  2 14 1 1  16 1   16 

Тема 8. Фінансові 
послуги на ринку по-
зичкового капіталу 

2  4 16 2 1  20 2 1  20 

Тема 9. Фінансові 
послуги на фондо-
вому ринку 

4  4 16 4 1  20 4 1  20 

Тема 10. Фінансові 
послуги з управлін-
ня ризиком 

1  2 10 1 1  12 1   14 

Тема 11. Інфрастру-
ктура ринку фінан-
сових послуг 

1  2 8 1 1  10 1   12 

Тема 12. Державне 
регулювання та са-
морегулювання ри-
нку фінансових по-
слуг 

2  4 8 2 1  10 2 1  12 

Разом годин: 20  34 108 20 12  130 20 6  136 
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3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в економіці 

Предмет дисципліни «Ринок фінансових послуг» 
Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Рух фінансо-

вих потоків в економіці. Попит і пропозиція фінансових ресурсів. 
Роль та функції ринку фінансових послуг. Перерозподіл фі-

нансових фондів. Забезпечення руху фінансових потоків в еко-
номіці. Перетворення заощаджень в інвестиції. Прямий та опосе-
редкований контроль за фінансовими операціями. 

Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг 

Склад суб’єктів ринку фінансових послуг 
Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг: за формою 

(домашні господарства, господарюючі суб’єкти, держава); за фу-
нкціями (емітенти, інвестори, фінансові установи, інститути ін-
фраструктури ринку фінансових послуг). Споживачі та оференти 
фінансових послуг. 

Система взаємодії суб’єктів ринку фінансових послуг.  

Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посередництва 

Поняття фінансового посередництва. Спрощене поняття фі-
нансового посередництва. Комплексне поняття фінансового по-
середництва 

Функції фінансових посередників. Основні проблеми функці-
онування фінансових ринків за відсутності фінансових посеред-
ників. Транзакційні (трансляційні), трансформаційні послуги фінан-
сових посередників, послуги з перейняття ризиків та додаткові 
послуги. Класифікація фінансових посередників. 

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових послуг 

Поняття інституційної структури ринку фінансових послуг 
та основи її побудови 
Банківська система. Спеціалізовані банки. Універсальні банки. 
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Небанківські фінансові установи. Кредитні спілки. Факторин-
гові компанії. Лізингові компанії. Фінансові компанії. Інвести-
ційні трасти. Інвестиційні фонди. Пенсійні фонди. Страхові ком-
панії. Інші види небанківських фінансових інститутів. 

Значення та цілі інституційного структурування ринку фі-
нансових послуг. 

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових послуг 

Cегментарна структура ринку фінансових послуг 
Фінансові послуги на грошовому ринку. Суб’єкти грошового 

ринку. Інструменти грошового ринку. Функції грошового ринку. 
Потреби споживачів послуг на грошовому ринку. 
Фінансові послуги на валютному ринку. Суб’єкти валютного 

ринку. Поняття валюти. Функції валютного ринку. Потреби спо-
живачів послуг на валютному ринку. 
Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу. Суб’єкти 

ринку позичкового капіталу. Інструменти ринку позичкового ка-
піталу. Роль ринку позичкового капіталу в процесі трансформації 
накопичень в інвестиційні ресурси. Потреби споживачів послуг 
на ринку середньо та довгострокових кредитів. 
Фінансові послуги на фондовому ринку. Суб’єкти фондового 

ринку. Інструменти фондового ринку. Значення фондового ринку 
в процесі накопичення капіталу. Потреби споживачів послуг на 
фондовому ринку. 
Фінансові послуги з перейняття ризиків. Суб’єкти ринку по-

слуг з перейняття ризику. Ринок страхових послуг. Інструменти 
ринку страхових послуг. Місце та роль страхового ринку в про-
цесі руху фінансових фондів. Ринок послуг з хеджування ризику. 
Інструменти ринку послуг з хеджування ризику. Місце та роль 
ринку послуг з хеджування ризику в процесі руху фінансових 
фондів та в структурі грошового, валютного, кредитного та фон-
дового ринків. 

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку 

Обслуговування розрахункових операцій фінансовими по-
середниками. 
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Поміщення капіталу в фінансово-кредитних установах. Депо-
зитні послуги.Послуги інвестиційних фондів грошового ринку. 
Ощадні операції. 
Короткострокове кредитування. Види короткострокового 

кредитування. Міжбанківське та міжфірмове кредитування. 
Операції з інструментами грошового ринку. Операції з коме-

рційними векселями. Секьюритизація фінансових послуг на гро-
шовому ринку. Операції з банківськими металами. 
Державні фінансові інститути на грошовому ринку. Діяльність 

державного казначейства. Державні фінансово-кредитні установи. 
Операції з державними платіжними інструментами. 

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку 

Конверсійні операції на валютному ринку. Ринок операцій 
СПОТ. Операції на форвардному ринку. Валютні ф’ючерси. Ва-
лютні опціони. Операції СВОП. Валютний арбітраж. 
Міжнародні розрахунки. Основні форми міжнародних розра-

хунків. Інкасо. Акредитив. Банківський переказ. Розрахунки за 
допомогою блок-рахунків. Валютні клірингові розрахунки. 

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позичкового капіталу 

Банківський кредит. Види банківських кредитів. 
Кредитні послуги небанківських кредитних установ. Послуги 

кредитних спілок, ломбардів, факторингових, лізингових, іпотечних 
компаній та інших небанківських кредитних установ. Критерії еко-
номічної оцінки послуг небанківських кредитних установ.  

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку 

Фінансування операцій з емісії цінних паперів. Види обслуго-
вування емісійних операцій на фондовому ринку. Андеррайтинг. 
Емісійна діяльність держави на фондовому ринку. Випуск об-

лігацій державних позик та бюджетна політика держави. 
Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні папери. 

Брокерські послуги торговців цінними паперами. Строкові опе-
рації з цінними паперами. Ф’ючерсні та опціонні біржі.  
Управління інвестиціями в цінні папери. Управління цінними 

паперами. Довірче управління фінансовими активами. Схеми ко-
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лективного інвестування: інвестиційні та пенсійні фонди. Управ-
ління активами інвестиційних та пенсійних фондів. 
Фінансові послуги депозитарних установ. Випуск та обіг депозита-

рних розписок. Посередництво при кредитуванні цінними паперами. 
 

Тема 10. Фінансові послуги з управління ризиком 

Перейняття ризику як вид фінансової послуги. 
Перейняття ризику страховими компаніями. Форми страхуван-

ня. Угоди по страхуванню життя як спосіб вкладання капіталу. По-
середницькі операції на страховому ринку. Страхові брокери. 
Перейняття ризиків кредитними інститутами. Авальний і 

акцептний кредит. 
Перейняття ризиків при гарантуванні зобов’язань. Державні 

гарантії кредитів. Банківські та небанківські гарантії. 
Строкові фінансові інструменти як засоби управлння ризиком. 

Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг 

Система інфраструктури ринку фінансових послуг. Організа-
ційно оформлені ринки (біржі, торговельно-інформаційні системи). 
Національна депозитарна система. Розрахунково-клірингові устано-
ви. Інформаційно-аналітичні та рейтингові системи. 

Функції та взаємозв’язок окремих елементів інфраструктури 
фінансового ринку.  

Тема 12. Державне регулювання та саморегулювання ринку 
фінансових послуг 

Основні завдання державного регулюваня ринку фінансових 
послуг. Поняття ліквідності ринку та платоспроможності фінан-
сових посередників.  
Захист прав споживачів фінансових послуг. 
Органи державного регулювання ринку фінансових послуг в 

Україні. Національний банк України. Державна комісія з регулю-
вання ринків фінансових послуг України. Державна комісія з 
цінних паперів та фондового ринку.  
Регулювання діяльності окремих видів фінансових інститутів.  
Нормативи здійснення операцій комерційними банками. Регу-

лювання діяльності кредитних спілок. Нормативи посередниць-
кої діяльності довірчих товариств. Регулювання операцій інвес-
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тиційних фондів. Регулювання операцій пенсійних фондів. Дер-
жавне регулювання послуг страхових компаній. Державне регу-
лювання діяльності торговців цінними паперами. 
Державне регулювання діяльності суб’єктів інфраструктури 

фінансового ринку. Вимоги щодо діяльності організаційно оформ-
лених ринків (бірж, торговельно-інформаційних систем). Вимоги 
до суб’єктів депозитарної системи.  

Організація фінансового моніторингу на ринку фінансових 
послуг. Поняття фінансового моніторингу. Суб’єкти первинного 
фінансового моніторингу. Здійснення фінансового моніторингу 
фінансовими установами 
Саморегульовані організації фінансових посередників. Вимоги 

до саморегульованих організацій та делегування їм функцій ре-
гулювання професійної діяльності на фінансовому ринку. 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙ-
НОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕОРЕТИЧНОГО 

МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота студентів при вивченні теоретичного ма-
теріалу дисципліни полягає у вивченні та опрацюванні відпові-
дної літератури, законодавчих та нормативних документів, ви-
конанні індивідуальних навчальних завдань. У ході самостійної 
роботи студенту необхідно за допомогою рекомендованої літе-
ратури вивчити весь матеріал, передбачений програмою курсу з 
відповідної теми, виконати навчальні завдання.  

Самостійна робота студентів при вивченні теоретичного мате-
ріалу дисципліни передбачає наступні форми: написання рефера-
тів, проведення колоквіумів. 

Реферат — одна з основних форм самостійної роботи студен-
тів. Мета реферату — закріплення та поглиблення теоретичних і 
практичних знань, отриманих студентом у процесі вивчення 
окремих тем. 

Результати самостійно проведеного дослідження студентом 
оформляються у вигляді реферату за однією із запропонованих 
тем на вибір студента (або викладача). 

Написання реферату дає можливість студенту навчитися са-
мостійно працювати з різними інформаційними джерелами, уза-
гальнювати матеріали періодичної літератури, глибше вивчати 
основні проблеми щодо особливостей функціонування окремих 
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сегментів та інститутів як вітчизняного, так і зарубіжних ринків 
фінансових послуг. 

Підготовка реферату включає такі етапи: вибір теми, підбір 
спеціальних літературних джерел та фактичного статистичного 
матеріалу; консультація з викладачем; передача його викладачу 
для оцінювання або усний виступ перед студентами всієї групи 
на основі матеріалів реферату. 

Літературу з теми реферату студент підбирає самостійно, ви-
користовуючи для цього бібліотечний каталог. Для підготовки 
реферату студент повинен використовувати спеціальну літерату-
ру, що стосується теми, періодичні видання (газети, журнали), 
наукові статті. Консультацію з питань підбору літератури сту-
дент може отримати у викладача чи у працівників бібліотеки. 

Слід уникати в роботі книжкових висловів і фраз. Необхідно 
самостійно формулювати свої думки, не допускати повторень та 
суперечностей між окремими положеннями реферату. 

Обсяг реферату становить 8—10 стандартних сторінок (А4) 
тексту, набраного на комп’ютері (інтервал — 1,5; шрифт — 14; 
поля 2 см.)  

Реферати, які не відповідають встановленим вимогам, повер-
таються на доопрацювання. 

Проведення колоквіуму передбачає самостійну підготовку 
студентів до визначеної теми, виходячи з переліку питань для 
самостійного вивчення програмного матеріалу. Для підготовки 
до усного обговорення запропонованих тем студент повинен ви-
користовувати спеціальну літературу за темою, періодичні ви-
дання (газети, журнали), наукові статті. Статистичну інформацію 
можна знайти в спеціальних виданнях Мінстату України, Міне-
кономіки України, Мінфіну, Національного банку України, Дер-
жавної комісії з цінних паперів та фондового ринку, періодичних 
виданнях та звітах про господарсько-фінансову діяльність під-
приємств та фінансово-кредитних установ. 

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ 

1. Передумови виникнення ринку фінансових послуг. Попит і 
пропозиція фінансових фондів.  

2. Роль та функції ринку фінансових послуг. 
3. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг. 
4. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг: за формою. 
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5. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг:за функ-
ціями. 

6. Класифікація суб’єктів ринку фінансових послуг: за рольо-
вою ознакою. 

7. Взаємозв’язок систем класифікації суб’єктів ринку фінансо-
вих послуг.  

8. Поняття фінансового посередництва. 
9. Функції фінансових посередників. 

10. Сегментарна структура ринку фінансових послуг 
11. Інституційна структура ринку фінансових послуг 
12. Функції послуг на валютному ринку. 
13. Функції послуг на грошовому ринку. 
14. Роль послуг на ринку позичкового капіталу. 
15. Значення фінансових послуг на фондовому ринку.  
16. Місце та роль ринку послуг з управління ризиками в проце-

сі руху фінансових активів. 
17. Розміщення капіталу в банківських установах. 
18. Короткострокове фінансування через фінансових посеред-

ників. 
19. Операції з інструментами грошового ринку. 
20. Державні фінансові інститути на грошовому ринку.  
21. Фінансові послуги недержавних пенсійних фондів. 
22. Фінансові послуги з короткострокового кредитування. 
23. Ринок послуг міжсуб’єктного кредитування. 
24. Послуги зі страхування життя як форма здійснення заоща-

джень. 
25. Фінансові послуги як складовий елемент інкасової форми 

розрахунку. 
26. Фінансові послуги як складовий елемент акредитивної фор-

ми розрахунку. 
27. Фінансові послуги як складовий елемент розрахунків за до-

помогою блокованих рахунків. 
28. Фінансові послуги як складовий елемент валютно-

клірингових розрахунків. 
29. Ринок операцій СПОТ. 
30. Операції на форвардному валютному ринку. 
31. Валютні ф’ючерси. 
32. Валютні опціони. 
33. Операції СВОП. 
34. Банківський кредит (реферати за окремими видами банків-

ського кредиту). 
35. Факторинг. 
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36. Лізинг. 
37. Види обслуговування емісійних операцій на фондовому 

ринку. 
38. Емісійна діяльність держави на фондовому ринку.  
39. Посередницькі послуги при вкладанні капіталу в цінні па-

пери.  
40. Біржові операції з цінними паперами.  
41. Випуск облігацій державних позик та бюджетна політика 

держави. 
42. Випуск та обіг ADR. 
43. Управління портфелем цінних паперів. 
44. Довірче управління фінансовими активами.  
45. Послуги зі спільного інвестування.  
46. Посередницькі операції на страховому ринку. 
47.  Перейняття ризику страховими компаніями. 
48. Хеджування ризиків за допомогою послуг фінансових по-

середників 
49. Перейняття валютного ризику фінансовими посередниками. 
50. Авальний і акцептний кредит як інструмент управління ри-

зиком.  
51. Форфетування як інструмент управління ризиком. 
52. Перейняття ризиків при гарантуванні кредитів фінансови-

ми посередниками.  
53. Перейняття інвестиційного ризику фінансовими посеред-

никами 
54. Система інфраструктури ринку фінансових послуг. 
55.  Організаційно оформлені ринки.  
56. Національна депозитарна система.  
57. Інформаційно-аналітичні системи. 
58. Функції та взаємозв’язок окремих елементів інфраструкту-

ри фінансового ринку.  
59. Вплив реєстраторської діяльності на ринок фінансових по-

слуг. 
60. Вплив депозитарної діяльності на ринок фінансових послуг. 
61. Значення розрахунково-клірингової діяльності для розвит-

ку ринку фінансових послуг. 
62. Вплив діяльності інформаційно-аналітичних систем на ри-

нок фінансових послуг. 
63. Основні завдання державного регулювання ринку фінансо-

вих послуг.  
64. Органи державного регулювання ринку фінансових послуг 

в Україні.  
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65. Саморегульовані організації фінансових посередників.  
66. Захист прав споживачів фінансових послуг. 
67. Взаємодія органів державного регулювання ринку фінан-

сових послуг в Україні. 
68. Регулювання діяльності фінансових посередників (рефера-

ти за окремими видами фінансових посередників).  
69. Державне регулювання діяльності організаторів торгівлі на 

фінансовому ринку.  
70. Державне регулювання діяльності учасників Національної 

депозитарної системи (реферати за окремими видами учасників).  
71. Здійснення фінансового моніторингу фінансовими устано-

вами. 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБ-
НИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ 

ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОДАННЯ 

Виконання індивідуальних завдань на базах практики є 
складовою частиною навчального процесу підготовки магістрів.  

Виконане студентом індивідуальне завдання показує, наскіль-
ки глибоко студент засвоїв теоретичний курс та набув навичок у 
розв’язанні конкретних практичних питань з дисципліни «Ринок 
фінансових послуг». 

Мета індивідуальних завдань полягає у закріпленні та поглиб-
ленні теоретичних і практичних знань, отриманих студентом у 
процесі вивчення курсу, розвитку навичок самостійного опрацю-
вання навчальної, спеціальної літератури і статистичних матеріа-
лів, узагальнення зібраної інформації та обгрунтування зробле-
них висновків, а також письмового викладу отриманих 
результатів. 

Індивідуальне завдання виконується під час проходження 
практики, його результати використовуються потім для написан-
ня дипломної роботи магістра.  

Результати виконання індивідуального завдання оформлю-
ються окремим звітом. 

Звіт складається з: 
Титульної сторінки 
Змісту звіту 
Текстової частини 
Списку використаної літератури 
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Підпису студента та дати складання звіту 
В звіті про виконання індивідуального завдання студент повинен: 
 визначити теоретичні та практичні аспекти функціонуван-

ня відповідного сегмента ринку фінансових послуг 
 показати хороші знання літературних джерел і норматив-

них актів, статистичних та інших матеріалів, 
 всебічно і глибоко розкрити зміст обраної проблеми, відповід-

но до визначених у тексті завдань структури питань та вимог щодо їх 
розкриття. 

Загальний обсяг звіту становить — 20—25 сторінок рукопису 
формату А4, розмір кегля 12, міжрядковий інтервал 1,4, поля 2 
см, нумерація сторінок під текстом з правого боку. 

Звіт про результати індивідуальної роботи подається на кафе-
дру фінансів для перевірки у встановлений термін.  

Виконані індивідуальні завдання, які не відповідають встано-
вленим вимогам, повертаються на доопрацювання. 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА БАЗАХ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

І. Для студентів, які проходять практику в податкових органах 

1. Оподаткування податком на прибуток емісійних операцій 
підприємств (завдання виконується за окремим видом цінного 
паперу, обраним студентом самостійно). 

Визначити зміст емісійної операції підприємства. Визначити у 
емітента вплив емісійних операцій на об’єкт оподаткування податком 
на прибуток підприємств. Розробити схему оподаткування податком 
на прибуток підприємств емісії конкретного виду цінного паперу. 

2. Оподаткування податком на прибуток підприємств юриди-
чних осіб — власників корпоративних прав. 

Визначити види доходів власника корпоративних прав. Ви-
значити вплив інвестиційних операцій на корпоративні права на 
об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. Розро-
бити схему оподаткування податком на прибуток підприємств — 
власників корпоративних прав. 

3. Оподаткування податком на прибуток підприємств юриди-
чних осіб — власників облігацій підприємств. 

Визначити види доходів власника облігацій підприємств. Ви-
значити вплив інвестиційних операцій на корпоративні облігації 
на об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. 
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Розробити схему оподаткування податком на прибуток підпри-
ємств власників корпоративних облігацій. 

4.Оподаткування податком на прибуток підприємств юридич-
них осіб — власників державних облігацій. 

Визначити види доходів власника державних облігацій. Ви-
значити вплив інвестиційних операцій в державні облігації на 
об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств. Розро-
бити схему оподаткування податком на прибуток підприємств 
власників державних облігацій. 

5. Оподаткування податком на прибуток операцій з торгівлі 
цінними паперами. 

Визначити поняття торгівлі цінними паперами. Визначити вплив 
операцій з торгівлі цінними паперами на об’єкт оподаткування по-
датком на прибуток підприємств. Розробити схему оподаткування 
податком на прибуток підприємств торговців цінними паперами. 

6. Оподаткування доходів фізичних осіб від володіння різними 
видами цінних паперів (завдання виконується за окремим видом 
цінного паперу, обраним студентом самостійно). 

Визначити види доходів власника відповідного виду цінних 
паперів. Визначити вплив інвестиційних операцій в цінні папери 
на об’єкт оподаткування прибутковим податком з громадян. Роз-
робити схему оподаткування прибутковим податком з громадян 
доходів власників відповідного виду цінних паперів. Описати кон-
троль податкових органів за доходами громадян від володіння 
цінними паперами. 

7. Оподаткування операцій з розрахунком векселями. 
Визначити вплив операцій з розрахунком векселями на об’єкт 

оподаткування податком на прибуток підприємств та податком 
на додану вартість. Розробити схему оподаткування податком на 
прибуток підприємств та податком на додану вартість операцій з 
розрахунком векселями. 

8. Оподаткування юридичних осіб-нерезидентів по операціях 
та доходах по цінних паперах. 

Визначити види доходів власника цінних паперів-
нерезидента. Визначити вплив інвестиційних операцій в різні 
види цінних паперів на об’єкт оподаткування податком на 
прибуток підприємств-нерезидентів. Розробити схему оподат-
кування податком на прибуток підприємств — нерезидентів 
власників цінних паперів. 
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6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в 
аудиторному режимі згідно з розкладом консультацій та на базах 
практики. 

В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з вивчення 
тем курсу, формулює питання з кожної теми, які має опрацювати 
студент. На консультаційних заняттях з’ясовуються всі незрозу-
мілі студенту питання. На кожному консультаційному занятті 
студентами здійснюються доповіді за проблемними питаннями 
підготовлених ними рефератів та проведення колоквіуму за те-
мою консультації.  

Консультації на базах практики проводяться 1 раз на тиж-
день.  

 
ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми 
Вид 

навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Тема 1. Ринок фінансових послуг та його роль в 
економіці 2 

Тема 2. Суб’єкти ринку фінансових послуг 2 

Тема 3. Поняття і класифікація фінансового посере-
дництва 2 

Тема 4. Інституційна структура ринку фінансових 
послуг 2 

Тема 5. Сегментарна структура ринку фінансових 
послуг 4 

Тема 6. Фінансові послуги на грошовому ринку 4 

Тема 7. Фінансові послуги на валютному ринку 2 

Тема 8. Фінансові послуги на ринку позичкового ка-
піталу 

Надання 
методич-
них реко-
мендацій з 
вивчення 
теми. 
Здійснення 
доповідей 
за рефера-
тами та їх 
обговорен-
ня. 
Перевірка 
виконання 
індивідуа-
льних за-
вдань. 

4 

Тема 9. Фінансові послуги на фондовому ринку  4 
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Тема 10. Фінансові послуги з управління ризиком 2 

Тема 11. Інфраструктура ринку фінансових послуг 2 

Тема 12. Державне регулювання та саморегулюван-
ня ринку фінансових послуг 4 

Разом годин:  34 

 
 

7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ, КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАН-

НЯ ЗНАНЬ, ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

7.1. Поточний контроль і критерії оцінювання знань, умінь та 
практичних навичок студента 

25BДля студентів денної та вечірньої форм навчання 

Оцінка як теоретичної так і практичної складової знань, умінь 
і навичок студента здійснюється за 40-бальною шкалою. Оцінка 
поточного контролю виставляється відповідно до кількості на-
браних балів. Поточний контроль з дисципліни вважається скла-
деним, якщо студент за підсумками контрольних заходів набрав 
не менше 20 балів. 

До залікової екзаменаційної відомості заноситься підсумкова 
оцінка і проставляється кількість балів. 

Підсумкова оцінка з поточного контролю складається із таких 
складових: 

підготовка та захист індивідуального 
завдання — оцінюється максимально 30 балів; 

підготовка та захист реферату — оцінюється максимально 10 балів. 

Для студентів заочної форми навчання 

Поточний контроль з дисципліни полягає в проведенні пись-
мової контрольної роботи.  
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Оцінка теоретичної складової знань студента здійснюється за 
40-бальною системою. Поточний контроль з дисципліни вважа-
ється складеним, якщо студент за підсумками контрольних захо-
дів набрав не менше 20 балів. 

До залікової екзаменаційної відомості заноситься підсумкова 
оцінка і проставляється кількість балів. 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами письмової 
контрольної роботи, яка включає в себе 4 тестових завдання (кож-
не з яких оцінюється у 0, 5, 10 балів). 

ОЦІНКА ЗАВДАНЬ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ 

Письмова контрольна робота 

Письмова контрольна робота виконується за білетами, затвер-
дженими кафедрою фінансів, які містять у собі 4 тестових за-
вдання (кожне з яких оцінюється у 0, 5, 10 балів). 

Підготовка та захист реферату 

Підготовка реферату полягає у вивченні та опрацюванні осно-
вної і додаткової літератури, законодавчих та нормативних доку-
ментів за темами курсу, його письмового оформлення відповідно 
до встановлених вимог та обговорення в групі. 

Реферати обговорюються в ході проведення консультацій і 
оцінюються максимально в 10 балів. 

Підготовка та захист індивідуального завдання 

Виконане студентом індивідуальне завдання показує, наскіль-
ки глибоко студент засвоїв теоретичний курс та набув навичок у 
розв’язанні конкретних практичних питань з дисципліни «Ринок 
фінансових послуг». 

При захисті Індивідуального завдання оцінюється: 

— аналіз законодавчих та інструктивних матеріалів щодо ви-
значеного завдання (оцінюється максимально у 5 балів);  

— розробка базової схеми операції (діяльності), визначеної в 
завданні (оцінюється максимально у 10 балів); 

— наведення конкретного прикладу з визначеного питання 
(оцінюється максимально у 15 балів). 
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7.2. Підсумковий контроль і критерії оцінювання знань, 
умінь та практичних навичок студента 

Підсумковий контроль з дисципліни полягає в проведенні іс-
питу.  

Екзаменаційний білет з дисципліни складається з шести пунк-
тів (запитань). 

Оцінка за іспит складається із суми оцінок на іспитові запи-
тання. Максимальна загальна кількість балів 60.  

Іспит вважається складеним, якщо кількість набраних студен-
том балів за відповіді на питання екзаменаційного білета складає 
не менше 30 балів. 

Оцінка із знання за кожним пунктом екзаменаційного білета 
має три рівні: 0; 5; 10 балів. 

Оцінка за запитання тесту має два рівні: нульовий (дана не-
правильна відповідь), та позитивний (наведений вірний варіант 
відповіді). Розмір позитивного рівня оцінки тесту залежить від 
загальної кількості запитань у тесті і повинен складати загальну 
максимальну суму в 10 балів за один тест. Так, у разі наявності 2 
тестових питань позитивний рівень оцінки «важить» 5 балів; у 
разі наявності 10 питань — відповідно 1 бал. 

Критерії оцінки знань за проблемних питань іспиту і письмо-
вих завдань (рівні 0—5—10 балів) такі: 

А. Повна відповідь на питання (найвища якість письмово-
го завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати 
таким вимогам: 

9. Розгорнутий, вичерпний виклад змісту наведеної у питанні 
проблеми; 

10. Повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 
економічних категорій та законів; 

11. Правильне розкриття змісту зазначених економічних ка-
тегорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

12. Здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій, 
концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й уза-
гальнення, знання історії створення таких теорій та еволюції по-
глядів основних їх представників; 

13. Уміння користуватись методами наукового аналізу еко-
номічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми 
виявлення; 
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14. Демонстрація здатності висловлення та аргументування 
власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питан-
ня; 

15. Використання актуальних фактичних та статистичних да-
них, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези 
відповіді на питання; 

16. Враховані (для письмових робіт) усі додаткові вимоги, які 
відносяться до відповідного завдання і мають місце безпосеред-
ньо у тексті завдання або у рекомендованих викладачем методи-
чних посібниках та наукових виданнях. 

Б. Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо: 
3. Щодо відповіді на найвищий бал не розкрито хоча б одного 

з пунктів, зазначених вище (якщо він обов’язково потрібний для 
вичерпного розкриття питання); 

4. При розкритті змісту питання в цілому правильно за зазна-
ченими вимогами зроблені помилки. 

В. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: 
5. Стосовно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття 

трьох чи більше пунктів, зазначених у вимогах до нього (якщо 
вони обов’язково потрібні для вичерпного розкриття питання); 

6. Одночасно присутні типи недоліків, які окремо характери-
зують критерій оцінки питання в 5 балів; 

7. Висновки, зроблені під час відповіді (у висновках письмової ро-
боти), не відповідають правильним чи загальновизнаним за відсутно-
сті доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді; 

8. Характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, 
яка складає іспит (виконала відповідне завдання), неправильно 
зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді, а тому 
не відповіла на нього по-суті, припустившись грубих помилок у 
змісті відповіді. 

34BПІДСУМКОВА ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТА З ДИСЦИПЛІНИ 

Підсумкова оцінка знань студента з дисципліни складається з 
оцінок проміжного контролю та оцінки іспиту. 

Загальна оцінка знань, умінь і практичних навичок студента з 
дисципліни здійснюється за 100-бальною системою подальшим 
переведенням її у традиційну для фіксації оцінки у відповідних 
документах за шкалою: 

90—100 балів — «відмінно» 
70—85 балів — «добре» 
50—65 балів — «задовільно» 
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45 балів і менше — «незадовільно» 

7.3. Зразок екзаменаційного білета 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

1. Визначити сутність трансформаційних послуг фінансових посере-
дників. 

2. Розкрити зміст системи пруденційного регулювання діяльності 
фінансових посередників. 

3. Підприємство має потребу в фінансуванні технічного переоблад-
нання свого виробництва. Наявних у підприємства внутрішніх джерел 
фінансування капіталовкладень недостатньо. Прийнято рішення залу-
чити необхідні інвестиційні ресурси на зворотній основі на фінансово-
му ринку. 

Дати порівняльну характеристику стандартних умов залучення кре-
диту та облігаційної позики для підприємства-позичальника. 

4. Тест. 
4.1. Андеррайтинг це …………… 
А) здійснення фінансовим посередником операцій з розміщення 

цінних паперів від свого імені, але за рахунок і в інтересах емітента; 
Б) викуп фінансовим посередником всього або частини випуску 

цінних паперів емітента з дисконтом з метою подальшого перепрода-
жу цих цінних паперів; 

В) здійснення фінансовим посередником операцій з торгівлі цін-
ними паперами на підставі договорів доручення з клієнтами; 

Г) всі відповіді (а-в) правильні; 
Д) всі відповіді (а-в) неправильні. 
4.2. Валютні застереження відносяться до: 
А) двосторонніх методів хеджування валютного ризику; 
Б) односторонніх методів хеджування валютного ризику; 
В) ) всі відповіді (а-в) неправильні; 
Г) всі відповіді (а-в) правильні. 

5. Тест. 
5.1. Трансляційний валютний ризик діє протягом ……….. 
А) терміну здійснення суб’єктом господарювання зовнішньоеко-

номічної діяльності; 
Б) терміну здійснення поточної операції з валютними цінностями; 
В) терміну здійснення операції, пов’язаної з рухом капіталу в інозем-

ній валюті; 
Г) всі відповіді (а-в) правильні; 
Д) всі відповіді (а-в) неправильні. 
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5.2. Процес оформлення фінансових зобов» язань цінними папера-
ми називається процесом ……………  

6. Тест. 
6.1. Коротка позиція за фінансовою операцією полягає в тому: 
А) що строк виконання укладеної угоди не перевищує 1 року; 
Б) що зобов’язання щодо поставки відповідного фінансового ін-

струменту на користь інших осіб перевищують вимоги щодо отри-
мання таких фінансових інструментів від інших осіб; 

В) що вимоги щодо отримання фінансових інструментів від інших 
осіб перевищують зобов’язання щодо поставки відповідного фінансо-
вого інструменту на користь інших осіб; 

Г) всі відповіді правильні; 
Д) всі відповіді неправильні. 
6.2. Валютна операція, яка передбачає рух валютних коштів на 

беззворотній основі, визначений термін поставки валюти та відсут-
ність зобов’язань між сторонами операції після виконання умов по-
ставки називається ……………… 

8. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

Законодавчі акти 

1. Конституція України 
2. Цивільний Кодекс України 
3. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» 
4. Закон України «Про господарські товариства» 
5. Закон України «Про приватизаційні папери» 
6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» 
7. Закон України «Про страхування» 
8. Закон України «Про заставу»  
9. Закон України «Про державний внутрішній борг України» 

10. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення»  
11. Закон України «Про іпотеку» 
12. Закон України «Про лізинг» 
13. Закон України «Про інститути спільного інвестування (пайові та 

корпоративні інвестиційні фонди)» 
14. Закон України «Про кредитні спілки» 
15. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання 

ринків фінансових послуг» 
16. Закон України «Про державне регулювання ринку цінних паперів 

в Україні» 
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17. Закон України «Про Національну депозитарну систему та особли-
вості електронного обігу цінних паперів в Україні» 

18. Закон України «Про Національний банк України» 
19. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» 
20. Закон України «Про податок на додану вартість» 
21. Закон України „Про податок на доходи фізичних осіб» 
22. Закон України «Про захист економічної конкуренції» 
23. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відми-

ванню) доходів, одержаних злочинним шляхом». 
24. Про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг 

України: Указ Президента України від 11 грудня 2002 року № 
1153/2002. 

25. Про систему валютного регулювання і валютного контролю: 
Декрет Кабінету Міністрів України від 19 лютого 1993 р. № 15-93. 

26. Про довірчі товариства: Декрет Кабінету Міністрів України від 
17 березня 1993 р. №23-93. 

27. Про здійснення фінансового моніторингу фінансовими устано-
вами: Положення, затверджене Розпорядженням Державної комісії з 
регулюванням ринків фінансових послуг України від 05.08.2003 р. № 
25. 

Підручники 

1. Аленичев В. В., Аленичева Т. Д. Страхование валютных рисков, бан-
ковских и экспортных коммерческих рисков. — М.: ИСТ-Сервис, 1994. 

1. Балабанов И. Т., Гончарук О. В., Савинская Н. А. Деньги и финан-
совые институты. — СПб: Питер, 2000. 

2. Ван Хорн Дж. К. Основы управления финансами. — М.: Финансы 
и статистика, 1996. 

3. Де Ковни Ш.,Такки К. Стратегии хеджирования — М.: Инфра-М, 
1996. 

4. Долан Дж.Э. и др. Деньги, банковское дело и денежно-кредитная 
политика / Пер.с англ. В. Лукашевича и др.; Под общ. ред. В. Лукаше-
вича. — Л., 1991. 

5. Миркин Я. М. Ценные бумаги и фондовый рынок. Профессиональ-
ный курс в Финансовой Академии при Правительстве РФ. — М.: Перс-
пектива, 1995. 

6. Мишкін Фредерік С. Економіка грошей, банківської справи і фі-
нансових ринків. — К.: ОСНОВИ, 1998. 

7. Михайлов Д. М. Мировой финансовый рынок: тенденции и инст-
рументы, М.: Экзамен, 2000. 

8. Михайлов Д. М. Международные расчеты и гарантии. — М.: ФБК-
ПРЕСС, 1998. 

9. Мозговий О. М. Фондовий ринок. Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 
1999. 
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10. Поважний А. С. Ценные бумаги и фондовый рынок: Учеб. посо-
бие. — Д.: Лебедь, 2000. 

11. Рынок ценных бумаг / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова / — 
М.: Финансы и статистика, 1998. 

12. Сутормина В. Н. Правовое обеспечение функционирования фи-
нансового рынка в Украине. — К.: НАУ, 1999. 

13. Фінансові послуги України: Енциклопедичний довідник (у 6 то-
мах). — К.: Укрбланковидав, 2001. 

14. Финансовые институты, рынки и деньги / Д.С. Кидуэлл, Р.Л. Пе-
терсон, Д. У. Блэкуэлл. — СПб: Питер, 2000. 

15. Ходаківська В. П., Бєляєв В. В. Ринок фінансових послуг: теорія і 
практика: Навч. посібник. — К.: ЦУЛ, 2002. 
 

Додаткова література 

1. Алексеев М. Ю. Рынок ценных бумаг и организация работы на 
нем. — М.: Перспектива, 1991. 

2. Алексеев М. Ю., Миркин Я. М. Технология операций с ценными 
бумагами. — М.: Перспектива, 1992. 

3. Алехин Б. И. Рынок ценных бумаг. Введение в фондовые опера-
ции. — М.: Финансы и статистика, 1991. 

4. Ачкасов А. И. Типы валютных операций и другие виды сделок на 
международных денежных рынках. — М., 1994. 

5. Базарова Т. П. Чек. — М.: Перспектива, 1992. 
6. Балабанов И. Т. Риск-менеджмент. — М.: Финансы и кредит, 1996. 
7. Балабанов И. Т. Валютный рынок и валютные операции в России. — 

М., 1994. 
8. Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. — К: Знання, 

1997. 
9. Банковское дело: Справочное пособие / Под ред. Ю. А. Бабиче-

вой. — М.: Экономика, 1993. 
10. Биржевая деятельность / Под ред. проф. А. Г. Грязновой и др. — 

М.: Финансы и статистика,1995. 
11. Биржевое дело / Под ред. В. А. Галанова, А. И. Басова. — М.: Фи-

нансы и статистика, 2000. 
12. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. — К.: МП «ИТЕМ 

ЛТД», Юнайтед Лондон Трейд Лимитед, 1995. 
13. Брокерам и их клиентам: Справ.-информ.материал, рекомендации 

и документы / Авт. и сост. К. А. Улыбин и др. — М.: Б.И., 1991. 
14. Бункина М. К. Валютный рынок. — М., 1995. 
15. Буренкин А. Н. Фьючерсные, форвардные и опционные рынки. — 

М., 1995. 
16. Бухгалтерский, валютный и инвестиционный аспекты лизинга. — 

М., 1994. 
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17. Бухвальд Бруно. Техника банковского дела: Справочная книга и 
руководство по изучению практики банковских и биржевых операций. 
— М., АО «ДИС», 1994. 

18. Вавилов Ю. Я. Государственный кредит: прошлое и настоящее. — 
М.: Финансы и статистика, 1992. 

19. Валютный рынок и валютное регулирование / Под ред. И.Н. Пла-
тоновой. — М., 1996. 

20. Вейсвеллер Р. Арбитраж. Возможности и техника операций на 
финансовых и товарных рынках. Пер. с анг. — М., 1994. 

21. Газман В. Д. Лизинг: теория, практика, комментарии. — М.: Фонд 
«Правовая культура», 1997. 

22. Головко А., Науменко О. Національна депозитарна система Украї-
ни. — К., 1999. 

23. Гольцберг М. А. Акционерные товарищества. Фондовая биржа. Опе-
рации с ценными бумагами. — К.: РИА «Текст», Ділова Україна, 1992. 

24. Ефимов С. Л. Деловая практика страхового агента и брокера. — 
М.: Страховой полис, 1996. 

25. Журавлев Ю. Г., Секерж И. Г. Страхование и перестрахование: 
теория и практика. — М., 1993. 

26. Килячков А. А., Чалдаева Л. А. Практикум по российскому рын-
ку ценных бумаг — М.: Издательство БЕК, 1997. 

27. Кузнєцова Н. С., Назарчук І. Р. Ринок цінних паперів в Україні: 
правові основи формування та функціонування. — К.: ЮРІНКОМ ІН-
ТЕР, 1998. 

28. Лагутін В. Д. Кредитування: теорія і практика: Навч. посіб. — 
К.: Знання, 2001. 

29. Масленченков Ю. С., Тавасиев А. М. Банк — партнер предприя-
тия: рассчетно-платежные операции и хеджирование: Учеб. пособие 
для вузов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. 

30. Миловидов В. Д. Паевые инвестиционные фонды. — М.: Анкил, 
Инфа-М, 1996. 

31. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения. 
Под ред. Л. Н.Красавиной. — М. 1994. 

32. Международные валютно-кредитные отношения / А. И. Шмыре-
ва, В. И. Колесников, А. Ю. Климов: Учеб. пособие для вузов. — СПб: 
Питер, 2001. 

33. Международная торговля: финансовые операции, страхование и 
другие услуги. Пер. с анг. — К., 1994. 

34. Международные банки и страховые компании в мире капитала: 
Справочник. — М., 1988.  

35. Мертенс А. В. Инвестиции: Курс лекций по современной финан-
совой теории. — К.: Киевское инвестиционное агентство, 1997. 

36. Мозговой О. Н. Фондовый рынок Украины. —К.: УАННП «Фе-
никс», 1997. 

37. Мороз Ю. Н. Вексельное дело. — К.: Наук. думка, Лад, 1996. 



 150

38. Мусатов В. Т. Фондовый рынок. Инструменты и механизмы. — 
М., 1991. 

39. Настольная книга валютного диллера. — К., 1994. 
40. Носкова М. Я. Международные валютно-кредитные отношения. — 

М., 1995. 
41. Озиус М. Е., Путман Б. Х. Банковское дело и финансовое управ-

ление рисками. — Вашингтон, 1992. 
42. Панова Г. С. Кредитная политика коммерческого банка. — М., 

ИКЦ «ДИС», 1997. 
43. Пебло М. Международные экономические, валютные и финансо-

вые отношения. Пер. с фр. общ. ред. Н. С. Бабинцевой. — М.: Прогресс. 
1994. 

44. Петруня Ю. Є. Непрофесійні суб’єкти ринку акцій України. — 
К.: Знання, 1999. 

45. Пискулов Д. Ю. Теория и практика валютного дилинга. — М.: 
ИНФРА-М, 1995. 

46. Практикум по биржевым играм и финансовой деятельности за-
падных банков / Ред. А. А.Кузнецов и др. — М., 1992. 

47. Прилуцкий Л. Финансовый лизинг. — М., 1997. 
48. Рэдхерд К., Хьюз С. Управление финансовыми рисками. — М.: 

ИНФРА-М, 1996. 
49. Роде Э. Банки, биржи, валюта современного капитализма / Пер. 

с нем.; Под ред. и с предисл. В. Н. Шенаева. — М.: Финансы и статис-
тика, 1986. 

50. Рубцов Б. Б. Зарубежные фондовые рынки. — М.: ИНФРА-М, 
1996. 

51. Словник фондового ринку. — К., 1999. 
52. Смирнов А. Л. Международный кредит. Основные виды и усло-

вия. — М., 1993. 
53. Страховое дело / под ред. Рейтмана Л.И./- М, Банковский и бир-

жевой научно-консультационный центр , 1992 
54. Сухов В. А. Государственное регулирование финансовой устой-

чивости страховщиков. — М.: АНКИЛ, 1995. 
55. Тьюлз Р., Брэдли Э., Тьюлз Т. Фондовый рынок / Пер. с англ. — 

М.: ИНФРА-М, 1997. 
56. Усоскин В. М. Современный коммерческий банк: управление и 

операции. — М.: Все для Вас, 1993. 
57. Финансовые фьючерсы / Сост. М. В. Кузнецов, Э. И. Малиниче-

ва. — М. 1993. 
58. Фондовый портфель / Книга эмитента, инвестора, акционера. 

Книга биржевика. Книга финансового брокера / Отв. ред. Ю. Б. Рубин, 
Солдаткин В. И. — М.: СОМИНТЭК, 1992. 

59. Фондовий ринок України: Навч. посібник / Керівник авт. кол. 
В.В. Оскольський. — К.: УФБ-«Скарбниця», 1994. 

60. Черников Г. П. Фондовая биржа. Международный опыт. — М., 
1991. 



 151

61. Чесноков А. С. Инвестиционная стратегия и финансовые игры. — 
М.: ПАИМС, 1994. 

62. Чесноков А. С. Инвестиционная стратегия, опционы и фьючерсы. 
М. — 1993. 

63. Четыркин Е. М. Пенсионные фонды. — М.: АО «АРГО», 1993. 
64. Энциклопедия фондового рынка / Под общей ред. Ю. М. Лысен-

кова, А. И. Рымарука. — Книга первая — Фондовый рынок: Термино-
логический словарь-справочник. — К., 1997. 

65. Энциклопедия фондового рынка / Под общей ред. Ю. М. Лысен-
кова, А. И. Рымарука. — Книга пятая — Участники фондового рынка: 
функции, организация деятельности. — К.: Вісник фондового ринку, 
1998. 

66. Adams A. Investment. — L.: Kluwer Law international, 1995. 
67. Bitz M. Finanzdienstleistungen — Wien: Oldenbourg, 1993. 
68. Campbell T. S. Money and capital markets. — Glenvien (III) ets.: 

Scott, Foresman, 1988. 
69. Elton E., Gruber M. Modern portfolio theory and investment analy-

sis.,4th ed. — N.Y., John Wiley & Sons, Inc., 1991. 
70. Eiteman D, Stonehill A., Moffett M. Multinational Business Finance 

— Sixth edition-Addison-Wesley Publishing Company, 1992. 
71. Johnson H. J. Financial Institutions and Markets. A Global Perspec-

tive. — N.Y. ets.: McGraw-Hill,Inc., 1993. 
72. Rose.P. The Financial System in the Economy. Business publications, 

INC. 1986. Part Eight. The International Financial System. 
73. Rose P., Fraser D. Financial Institutions. Piano, Texas: Business 

Publications Inc., 1988. 
Rodriguerz R., Carter E. International Financial Management. Third ed. 

Prentice — Hall, INC., Englewood Cliffs, New Jersey 07362, 1976. 



 208

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ» 

 
Укладач 
О. М. Тимченко, канд. екон. наук, доц. 

 
1. ВСТУП 

Курс «Податковий контроль» належить до числа фахових 
дисциплін, спрямованих на підготовку спеціалістів для системи 
контролюючих органів у сфері оподаткування. Ця дисципліна 
вивчає методологію проведення перевірок правильності 
нарахування податків і своєчасності сплат їх до бюджету. В 
процесі вивчення курсу охоплюється широке коло питань: 
правильність відображення в бухгалтерському та податковому 
обліку господарських операцій платника податків, достовірність 
об’єктів оподаткування, обґрунтованість пільг, оформлення 
результатів перевірок, нарахування фінансових санкцій тощо. 
Значне місце займає дослідження слабких сторін чинного 
законодавства, дискусійних питань, найбільш типових порушень, 
схем ухилення від сплати податків, які зустрічаються в практиці 
оподаткування та податкового контролю. Отже, мета 
викладання цього курсу — надання знань студентам з питань 
форм і методів проведення перевірок достовірності нарахування 
податків та розрахунків з бюджетом, необхідних майбутнім 
спеціалістам для здійснення податкового контролю, запобігання 
злочинам і правопорушенням у сфері оподаткування.  

Для досягнення цієї мети студентам необхідно:  
 оволодіти теоретичними та організаційними основами 

податкового контролю; 
 поглиблено вивчити податкове законодавство; 
 набути навичок контрольної роботи податкових органів; 
 набути вміння роз’яснювати окремі положення податкового 

законодавства, вирішувати дискусійні питання, давати пропозиції 
щодо його вдосконалення.  

Указані позиції формують завдання курсу.  
Зазначені мета і завдання дисципліни свідчать, що 

«Податковий контроль» — це спецкурс прикладного характеру. 
Він дуже тісно пов’язаний з дисциплінами. «Бухгалтерський 
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облік», «Податкова система», «Адміністрування податків», 
«Податковий облік», «Ревізія і контроль».  

Знання, отримані з цього курсу, потрібні не лише фахівцям у 
сфері податкової діяльності на рівні держави. Вони будуть 
корисними також для бухгалтера, фінансиста, менеджера.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

Денна форма  Вечірня форма  Заочна форма  
Назва модуля, теми 

Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС 

Модуль 1. Теоретичні 
та організаційні засади 
податкового контролю 
1. Сутність та 
призначення 
податкового контролю 2  2 6 2 2  8 2 1  8 

2. Організація 
податкового контролю 
в Україні 

  4 6    8    8 

3. Види перевірок 
податкових органів, 
організація їх 
проведення 

2  2 8 2 2  10 2   10 

4. Непрямі методи 
контролю 2  2 6 2   8 2   10 
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Модуль 2. Контроль 
податкових органів у 
сфері оподаткування 
юридичних та 
фізичних осіб  
5. Перевірки 
правильності 
нарахування податку 
на додану вартість та 
акцизного збору 4  4 14 4 2  16 4 1  18 

6. Контроль 
достовірності 
розрахунків з 
бюджетом по податку 
на прибуток 

4  6 20 4 2  22 4 2  22 

7. Контроль 
податкових інспекцій 
у сфері оподаткування 
доходів громадян 

2  4 18 2 2  20 2 2  20 

8. Особливості 
податкового контролю 
при спрощеній системі 
оподаткування 

  2 6    4 1   4 
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Модуль 3. Контроль 
правильності 
нарахування 
ресурсних платежів, 
майнових та місцевих 
податків. Митний 
контроль             

Закінчення табл. 

Кількість годин 

Денна форма  Вечірня форма  Заочна форма  
Назва модуля, теми 

Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС 

9. Контроль за 
правильністю 
справляння платежів 
за ресурси 2  2 8 2 2  8 2   10 

10. Контроль 
податкових органів у 
сфері майнового 
оподаткування 

2  2 4 2   8 2   8 
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11. Податковий 
контроль за 
правильністю 
нарахування та 
своєчасністю сплати в 
бюджет місцевих 
податків та зборів.  

  2 6    10    10 

12. Митний контроль    6    8    8 

Разом годин: 20  34 108 20 12  130 20 6  136 
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1. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ЗА МОДУЛЯМИ І ТЕМАМИ 

Модуль 1. Теоретичні та організаційні засади податкового 
контролю 

Тема 1. Сутність та призначення податкового контролю 

Податковий контроль як складова фінансового контролю. 
Необхідність податкового контролю. Зміст, завдання та 
принципи податкового контролю. Суб’єкти та об’єкт податкового 
контролю. Функції податкового контролю. Класифікація 
податкового контролю. Податковий контроль як різновид 
державного контролю. Методи податкового контролю. Форми 
податкового контролю. Класифікація перевірок. 

Податковий контроль як складова адміністрування податків. 
Правове регламентування податкового контролю. Взаємозв’язок і 
підпорядкування нормативно-правових актів, правильність їх 
застосування. Податкові роз’яснення, їх види, субординація. 
Підстави для надання податкових роз’яснень. Недоліки 
нормативно-правової бази в сфері податкового контролю.  

Об’єкти, етапи та процедури контролю за платниками податків.  

Тема 2. Організація податкового контролю в Україні 

Система контролюючих органів у сфері оподаткування. 
Органи законодавчої влади. Органи Президентського контролю. 
Органи виконавчої влади. Органи не фінансового профілю. 
Компетенція та функції контролюючих органів.  

Державна податкова служба України, її структура, статус, 
підпорядкування. Завдання державної податкової служби. 
Структура та функції вищої, середньої та низової ланок. Права 
керівників органів податкової служби та їх заступників. Права 
посадових осіб податкових органів.  

Тема 3. Види перевірок податкових органів, організація їх 
проведення 

Порядок перевірки поданої до податкових органів звітності. 
Встановлення своєчасності та повноти подання податкової 
звітності. Візуальний контроль. Комп’ютерна обробка податкової 
звітності. Формування реєстру звітності, яка не пройшла 
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комп’ютерний контроль. Здійснення перевірки «вручну». 
Оформлення актів для застосування фінансових санкцій. 
Формування реєстру платників, які не подали в установлений 
термін податкову звітність. Організація та проведення 
територіально-дільничного об’єктно-орієнтованого контролю. 

Кабінетний аудит. Форми кабінетного аудиту. Терміни 
проведення кабінетного аудиту. Кабінетний ризик. Оцінка 
податкових ризиків.  

Документальна перевірка. Комплексна планова 
документальна перевірка. Періодичність проведення. Підготовка 
до проведення документальної перевірки. Посвідчення на право 
проведення перевірки. Програма перевірки. Робота з 
документами бухгалтерського та податкового обліку. 
Оформлення результатів документальної перевірки. Акт 
перевірки. Порядок вилучення документів. Застосування 
фінансових санкцій та адміністративних штрафів.  

Оскарження дій податкових органів.  
Оперативна документальна перевірка: поняття, періодичність 

та підстави проведення. Тематичні перевірки.  
 

Тема 4. Непрямі методи контролю 

Сутність та необхідність непрямих методів контролю. 
Комплекс заходів щодо застосування непрямих методів. 
Платники та види податків, до яких можуть застосовуватись 
непрямі методи контролю. Підстави для застосування непрямих 
методів. Джерела інформації для непрямих методів контролю.  

Метод економічного аналізу. Метод розрахунку грошових 
надходжень. Метод контролю витрат та доходів суб’єктів 
підприємницької діяльності — фізичних осіб. Метод аналізу 
інформації про доходи та витрати платників податків.  

Модуль 2. Контроль податкових органів у сфері 
оподаткування юридичних та фізичних осіб 

Тема 5. Перевірки правильності нарахування податку на 
додану вартість та акцизного збору 

Камеральна перевірка декларацій з ПДВ. Своєчасність подання 
декларації, наявність додатків та довідок. Перевірка податкових 
зобов’язань з ПДВ. Правильність відображення оподатковуваних 
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операцій. Обґрунтованість операцій, що не є об’єктом 
оподаткування, та звільнених від оподаткування. Коригування 
зобов’язань з ПДВ. Перевірка податкового кредиту. Коригування 
податкового кредиту. Достовірність чистої суми зобов’язань з ПДВ. 
Перевірка обґрунтованості бюджетного відшкодування. Результати 
розрахунків з ПДВ.  

Документальна перевірка ПДВ. Достовірність обсягів 
відвантаженої продукції. Перевірка сум, що надійшли на рахунки 
підприємства і не знайшли відображення на рахунку 
«Реалізація». Повнота включення до об’єкта оподаткування 
операцій з передачі товарів безплатно, з частковою оплатою, в 
рахунок оплати праці працівників, для невиробничого 
споживання всередині підприємства, бартерного обміну інших 
операцій, що є об’єктами оподаткування. Правильність 
визначення бази оподаткування. Звичайна ціна. Порядок її 
розрахунку.  

Документальна перевірка податкового кредиту. Документи, 
що дають право на податковий кредит. Розподіл ПДВ по 
придбаних товарах (роботах, послугах). Правильність 
відображення сум ПДВ по придбаних товарах, використаних на 
невиробничі цілі. Перевірка цільового використання імпортованих 
товарів для власних потреб. Обґрунтованість застосування пільг.  

Камеральна перевірка розрахунків акцизного збору. 
Своєчасність подання розрахунку. Правильність обчислення 
суми акцизного збору. Достовірність результатів перерахунку 
акцизного збору. Обґрунтованість зменшення акцизного збору 
при експорті підакцизних товарів. Документальне підтвердження 
здійснення експортної операції.  

Документальна перевірка акцизного збору. Достовірність 
об’єкта оподаткування. Правильність визначення 
оподатковуваного обороту. Обґрунтованість застосування пільг.  

Тема 6. Контроль достовірності розрахунків з бюджетом по 
податку на прибуток 

Камеральна перевірка декларацій по податку на прибуток. 
Своєчасність подання декларації. Узгодженість даних, наведених 
у декларації, з відповідними даними, відображеними в додатках. 
Логіка арифметичних підрахунків. Визначення суми податку на 
прибуток, що підлягає сплаті в бюджет.  
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Документальна перевірка бухгалтерської звітності з питань 
нарахування податку на прибуток. Повнота і правильність 
відображення в обліку результатів попередньої перевірки.  

Дотримання положень по інвентаризації і правильність 
відображення в обліку її результатів. Випадки, в яких 
проводиться інвентаризація. Наявність документів для 
проведення інвентаризації, правильність їх оформлення. Вплив 
результатів інвентаризації на величину оподатковуваного 
прибутку. Правильність визначення розміру збитків від 
розкрадання цінностей.  

Достовірність відображення в обліку валових доходів платника. 
Відстеження послідовності операцій з відвантаження та оплати 
товарів. Перевірка валових доходів за відсутності податкового 
обліку. Повнота включення в об’єкт оподаткування доходів від 
позареалізаційних операцій. Правильність визначення валового 
доходу від операцій з розрахунками в іноземній валюті. Повнота 
включення до валового доходу доходів від операцій з основними 
фондами.  

Правильність відображення в обліку сум кредиторської 
заборгованості, за якими минув строк позовної давності. 
Своєчасність перерахування в бюджет простроченої 
кредиторської заборгованості підприємствами державної форми 
власності. Збільшення валового доходу на суми простроченої 
кредиторської заборгованості недержавними підприємствами. 
Включення простроченої дебіторської заборгованості до бази 
оподаткування для нарахування ПДВ.  

Обґрунтованість зменшення валового доходу на суми 
безнадійної заборгованості.  

Обґрунтованість валових витрат платника. Правильність 
обліку та списання матеріальних цінностей. Перевірка 
розрахунку приросту (убутку) вартості сировини, матеріалів, 
товарів. Достовірність витрат на оплату праці. Законність 
створення резервів майбутніх витрат. Обґрунтованість витрат на 
спецодяг, спецвзуття, спецхарчування; на науково-технічне 
забезпечення; на підготовку кадрів; на рекламу; представницьких 
витрат; на відрядження; на сплату орендних платежів; на 
утримання об’єктів соціально-культурної сфери; інших витрат.  

Перевірка правильності нарахування та своєчасності сплати 
зборів у державні цільові фонди. Достовірність об’єкта 
нарахування зборів. Виплати, які не включаються в об’єкт 
оподаткування. Правильність застосування ставок зборів. 
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Встановлення термінів перерахування зборів у державні цільові 
фонди.  

Контроль за повнотою нарахування збору на розвиток 
виноградарства, садівництва та хмелярства. Суб’єкти, що 
підлягають контролю. Своєчасність подання звіту про суму 
нарахування збору. Попередня перевірка звіту: наявність усіх 
реквізитів, правильність заповнення рядків та колонок. 
Арифметичні підрахунки. Документальна перевірка: 
достовірність об’єкта нарахування збору. Штрафні санкції.  

Дотримання порядку обліку основних фондів та нарахування 
амортизації. Обґрунтованість об’єктів амортизації. Правильність 
застосування і норм амортизаційних відрахувань. Достовірність 
балансової вартості груп основних фондів. Обґрунтованість 
збільшення (зменшення) балансової вартості у зв’язку з 
придбанням, реконструкцією, ремонтом, продажем, ліквідацією 
основних фондів. Своєчасність припинення нарахування 
амортизації. Правильність списання залишкової вартості 
основних фондів на валові витрати. 

Тема 7. Контроль податкових інспекцій у сфері 
оподаткування доходів громадян 

Контроль за утриманням податків у джерела доходів. 
Перевірки правильності нарахування податку з доходів, одержаних 
за місцем основної роботи. Достовірність об’єкта оподаткування. 
Обґрунтованість пільг. Правильність арифметичних підрахунків. 
Звірка даних розрахунково-платіжних відомостей з даними 
касової книги. Повнота та своєчасність перерахування до 
бюджету утриманих податків. Своєчасність подання до 
податкових органів відомостей про сплачені доходи та утримані 
податки. Оформлення акта перевірки.  

Контроль правильності нарахування, повноти утримання та 
своєчасності сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб 
податковими агентами. Контроль за оподаткуванням процентів, 
дивідендів. Контроль за оподаткуванням доходів від оренди та 
продажу рухомого та нерухомого майна. Контроль за 
оподаткуванням страхових сум.  

Порядок подання в податкові органи декларацій про доходи 
громадян. Право на податковий кредит. Перевірка достовірності 
даних, наведених в декларації.  

Контроль у сфері оподаткування доходів громадян від 
підприємницької діяльності. Розрахунок авансових сум податку 
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на доходи, терміни їх сплати. Перевірка декларацій про фактично 
одержані доходи. Обстеження доходів від підприємницької 
діяльності за місцем виготовлення продукції, виконання робіт, 
надання послуг. Перевірка книги обліку доходів та витрат.  

Контроль за сплатою податку на промисел.  

Тема 8. Особливості податкового контролю при спрощеній 
системі оподаткування 

Облік платників єдиного податку. Порядок видачі свідоцтва 
про сплату єдиного податку. Заява про видачу свідоцтва. Перевірка 
даних, наведених у заяві. Відповідність даних умовам переходу 
на спрощену систему оподаткування. Термін дії свідоцтва.  

Попередня перевірка розрахунків сплати єдиного податку. 
Своєчасність подання розрахунку. Наявність усіх реквізитів. 
Правильність заповнення рядків та колонок. Арифметичні 
підрахунки.  

Документальна перевірка. Документи, що підлягають 
перевірці. Книга обліку продажу товарів (робіт, послуг). Книга 
обліку придбання товарів (робіт, послуг). Книга обліку доходів і 
витрат.  

Тема 9. Контроль за правильністю справляння платежів за 
ресурси 

Порядок перевірки розрахунків плати за воду. Своєчасність 
подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. 
Правильність застосування тарифів плати за воду. Штраф за 
понадлімітне використання води. Арифметичні підрахунки.  

Документальні перевірки плати за воду. Достовірність обсягів 
забраної води. Правильність відображення сум плати за воду у 
складі валових витрат підприємства.  

Порядок перевірки розрахунків плати за спеціальне 
використання надр при видобуванні корисних копалин. 
Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосування 
нормативів. Штраф за понадлімітні втрати корисних копалин при 
видобуванні. Арифметичні підрахунки. Правильність 
відображення плати за використання надр у складі валових 
витрат підприємства.  

Перевірки розрахунків рентних платежів за нафту і газ.  
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Збір за геологорозвідувальні роботи. Термін прийняття 
розрахунків. Правильність застосування нормативів. 
Арифметичні підрахунки.  

Тема 10. Контроль податкових органів у сфері майнового 
оподаткування 

Порядок перевірки розрахунків плати за землю. Своєчасність 
подання розрахунку. Повнота заповнення всіх реквізитів. 
Правильність застосування ставок земельного податку. 
Арифметичні підрахунки.  

Документальні перевірки плати за землю. Достовірність 
об’єкта оподаткування. Обґрунтування застосування пільг. 
Контроль за цільовим використанням землі.  

Перевірка розрахунків податку з власників транспортних засобів. 
Своєчасність подання розрахунку. Правильність застосування 

ставок податку. Арифметичні підрахунки.  
Документальна перевірка правильності нарахування податку з 

власників транспортних засобів. Достовірність об’єкта 
оподаткування. Обґрунтованість застосування пільг.  

Тема 11. Податковий контроль за правильністю нарахування 
та своєчасністю сплати в бюджет місцевих податків та зборів 

Податок на рекламу. Попередня перевірка розрахунків. 
Документальна перевірка податку на рекламу. Достовірність 
об’єкта оподаткування. Правильність застосування ставок 
податку. Обґрунтованість застосування пільг.  

Комунальний податок. Своєчасність подання розрахунку. 
Правильність визначення середньооблікової чисельності 
робітників. Арифметичні підрахунки.  

Збір за право використання місцевої символіки. Термін 
подання розрахунку в податкову інспекцію. Повнота обліку 
платників збору. Дозвіл на право використання місцевої 
символіки. Достовірність об’єкта оподаткування.  

Особливості контрольної роботи за справлянням готельного 
збору, збору за паркування автотранспорту, ринкового збору, 
збору за видачу ордера на квартиру, курортного збору.  



 215

Тема 12. Митний контроль 

Митне оформлення. Вантажна митна декларація. Обов’язки 
декларанта. Достовірність митної вартості товарів. Обчислення 
суми мита. Своєчасність перерахування суми мита в бюджет. 
Штрафні санкції.  

Організація роботи митних органів за справлянням єдиного 
збору. Правильність визначення об’єкта оподаткування. 
Нарахування збору за встановленими ставками. Перерахування 
збору в бюджет.  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та 
опрацюванні відповідної літератури, законодавчих та 
нормативних документів, виконанні навчальних завдань. 
Навчальні завдання виконуються у письмовій формі і подаються 
на перевірку викладачу в установлений строк. Результати роботи 
з літературою, законодавчими та нормативними документами 
оформлюються у вигляді реферату за однією з запропонованих 
тем на вибір студента. Обсяг реферату — 10—12 сторінок 
формату А-4. Реферат має бути написаним від руки. В кінці 
реферату потрібно навести список використаної літератури. 
Нумерація сторінок наскрізна, включаючи титульну сторінку. 
Зразок титульної сторінки наведено в додатку 1. Реферат 
подається на перевірку викладачу в установлений строк.  

За деякими темами лекції навчальним планом не передбачені. 
Отже, в ході самостійної роботи студенту необхідно за 
допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, 
передбачений програмою курсу за відповідною темою, виконати 
навчальні завдання. За такими темами проводяться наступні 
форми контролю: 

1) усне опитування в ході проведення колоквіуму; 
2) написання контрольних робіт (питання за темами, 

запланованими для самостійного вивчення, включені до завдань 
для перевірки знань студентів — модуль 1; модуль 2; модуль 3); 

3) написання рефератів за однією із запропонованих тем на 
вибір студента..  
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Тема 1. Сутність та призначення податкового контролю 
Теми рефератів: 
1. Ефективність податкового контролю.  
2. Роль податкового контролю в удосконаленні податкового 

законодавства.  
 
Тема 2. Організація податкового контролю в Україні 
І. Опрацювати навчальну літературу за таким планом: 
1. Система контролюючих органів в Україні, їх компетенція і 

функції.  
2. Державна податкова служба України, її структура, статус, 

підпорядкування.  
3. Завдання функції Державної податкової служби України.  
4. Права податкових органів.  
ІІ. Теми рефератів: 
1. Становлення та розвиток податкової служби України.  
2. Шляхи оптимізації розмежування функцій між ланками ДПА.  
3. Місце і роль податкової міліції в системі Державної 

податкової служби України.  
 
Тема 3. Види перевірок податкових органів, організація їх 

проведення 
І. Теми рефератів: 
1. Документальна перевірка як складова податкового 

менеджменту.  
2. Зустрічні перевірки в системі податкового контролю. 

Проблеми організації проведення документальних і тематичних 
перевірок.  

3. Шляхи вдосконалення фінансової відповідальності 
платників податків.  

4. Шляхи вдосконалення адміністративної відповідальності 
платників податків.  

ІІ. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.  
 
Тема 4. Перевірки правильності нарахування податку на 

додану вартість та акцизного збору 
І. Теми рефератів: 
1. Проблеми застосування непрямих методів перевірки 

правильності нарахування ПДВ.  
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2. Контроль за правильністю оподаткування ПДВ у сфері 
експортно-імпортних операцій .  

3. Перевірка правильності нарахування ПДВ за бартерними 
операціями.  

4. Контрольна робота податкових органів за достовірністю 
нарахування ПДВ у сфері вексельного обігу.  

5. Організація податкової роботи за наявністю марок 
акцизного збору.  

II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.  
 
Тема 5. Контроль достовірності розрахунків з бюджетом по 

податку на прибуток 
І. Теми рефератів: 
1. Податковий контроль у сфері оподаткування прибутку від 

банківських операцій.  
2. Документальні перевірки податкових органів правильності 

нарахування податку на прибуток від страхової діяльності.  
3. Контроль оподаткування прибутку в сфері вексельного обігу. 
4. Контрольна робота податкових інспекцій правильності 

оподаткування прибутку від спільної діяльності.  
5. Дискусійні питання відображення в обліку валових витрат 

підприємства.  
II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.  
 
Тема 6. Контроль податкових інспекцій в сфері 

оподаткування доходів громадян 
І. Теми рефератів: 
1. Шляхи вдосконалення податкового контролю в сфері 

оподаткування доходів громадян від підприємницької діяльності.  
2.  Вдосконалення організації податкової роботи щодо 

прийому декларацій про доходи громадян.  
3. Податковий контроль за сплатою податку на промисел.  
II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.  
 
Тема 7. Особливості податкового контролю при спрощеній 

системі оподаткування 
І. Методичні поради.  
При вивченні цієї теми необхідно розглянути такі питання: 
 порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку 

окремо для юридичних і фізичних осіб; 
 попередня перевірка розрахунку про сплату єдиного 

податку; 
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 документальна перевірка фінансово-господарської 
діяльності платника єдиного податку, встановлення відповідності 
фактичних даних про виручку від реалізації продукції та 
чисельність працюючих даним, відображеним у заяві.  

ІІ. Виконання практичних завдань за вказівкою викладача.  
 

Тема 8. Контроль за правильністю справляння платежів за 
ресурси 

І. Методичні поради.  
У рамках цієї теми необхідно вивчити методику контрольної 

роботи податкових органів за справлянням таких платежів: плати 
за воду, плати за використання надр при видобуванні корисних 
копалин, збору за геологорозвідувальні роботи.  

Розглядати методику перевірки слід по кожному податку 
окремо за такою схемою: 

1) своєчасність подання розрахунку в податкову інспекцію; 
2) правильність заповнення всіх реквізитів розрахунку; 
3) достовірність арифметичних підрахунків з одночасною 

перевіркою правильності застосування ставок, тарифів; 
4) документальна перевірка правильності нарахування та 

відображення у звітності суми податку: Достовірність об’єкта 
оподаткування, обґрунтованість пільг, законність віднесення 
суми податку на валові витрати.  

II. Виконання навчальних завдань за вказівкою викладача.  
 

Тема 9. Контроль податкових органів у сфері майнового 
оподаткування 

Методичні поради.  
У рамках цієї теми необхідно вивчити методику податкового 

контролю за правильністю нарахування та своєчасністю внесення 
в бюджет плати за землю та податку з власників транспортних 
засобів. Методику перевірки слід розглянути за схемою, 
наведеною в методичних порадах за темою 8. 

 
Тема 10. Податковий контроль за правильністю 

нарахування та своєчасністю сплати в бюджет місцевих 
податків та зборів  

Теми рефератів: 
1. Податковий контроль за правильністю справляння збору за 

право використання місцевої символіки.  
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2. Податкова робота в сфері місцевого оподаткування: 
проблеми і шляхи їх вирішення.  

5. ІНДИВІДУАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ 
ПРАКТИКИ 

І. Індивідуальне завдання за модулем 1: «Теоретичні та 
організаційні засади податкового контролю» 

1. Розглянути структуру податкового органу за місцем 
проходження практики і відобразити її в схематичній формі.  

2. Вивчити функції окремих підрозділів податкового органу, 
дослідити питання оптимізації розмежування функцій (з метою 
запобігання їх дублювання) і підвищення ефективності роботи 
кожного підрозділу.  

3. Проаналізувати (не менш як за 3 роки) статистичні дані, що 
характеризують різні сторони податкової діяльності, а саме: 

а) кількість зареєстрованих платників податків, окремо 
юридичних і фізичних осіб, в т. ч. виявлених за рахунок 
додаткових заходів з боку податкового органу; 

б) кількість проведених перевірок; 
в) суми донарахованих податків; 
г) суми нарахованих фінансових санкцій, адміністративних 

штрафів; 
д) кількість випадків призупинення стягнення фінансових 

санкцій у зв’язку з поданням скарги до судових органів або з 
інших причин.  

 
ІІ. Індивідуальне завдання з теми: «Перевірки 

правильності нарахування податку на додану вартість та 
акцизного збору» 

1. Проаналізувати кількість зареєстрованих платників ПДВ і 
акцизного збору, які фактично сплачують ці види податків.  

2. Дослідити результати камеральних перевірок декларацій по 
ПДВ і розрахунків акцизного збору. Указати суми донарахованих 
податків у розрізі звітних періодів за 1 рік.  

3. Розглянути кількість проведених документальних перевірок 
правильності нарахування ПДВ і акцизного збору, вказати суми 
донарахованих податків.  

4. Показати найбільш поширені випадки порушення податкового 
законодавства з питань нарахування та сплати ПДВ і акцизного збору.  
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ІІІ. Індивідуальне завдання з теми: «Контроль 
достовірності розрахунків з бюджетом по податку на 
прибуток» 

1. Проаналізувати кількість зареєстрованих, які фактично 
сплачують податок на прибуток платників. Розглянути їх 
галузеву структуру і рівень надходжень від кожної галузі.  

2. Дослідити результати камеральних перевірок декларацій 
про прибуток підприємств. Указати суми донарахованого 
податку на прибуток у розрізі звітних періодів за 1 рік.  

3. Розглянути кількість проведених документальних перевірок 
по податку на прибуток, указати суми донарахованого податку.  

4. Показати найбільш поширені випадки порушення податкового 
законодавства з питань оподаткування прибутку підприємств.  

5. Навести приклади законодавчо не врегульованих питань 
щодо валових витрат платника.  

 
ІV. Індивідуальне завдання з теми: «Контроль податкових 

інспекцій у сфері оподаткування доходів громадян» 
1. Проаналізувати структуру платників прибуткового податку, 

окремо виділивши такі групи: 
а) платники, які сплачують прибутковий податок із заробітної 

плати, отриманої за місцем основної роботи; 
б) платників які сплачують прибутковий податок з доходів, 

отриманих за місцем основної роботи і за сумісництвом; 
в) платники, які сплачують прибутковий податок з доходів від 

підприємницької діяльності. В цій групі розглянути галузеву 
структуру платників.  

2. Дослідити дані, що характеризують кількість проведених 
перевірок правильності нарахування та своєчасності сплати в 
бюджет прибуткового податку, утриманого із джерела доходів, а 
також суми донарахувань у результаті цих перевірок.  

3. Проаналізувати статистичні дані, що характеризують 
кількість поданих декларацій про доходи, отримані за місцем 
основної роботи і за сумісництвом, суми донарахованих та 
повернутих платникам сум податків, кількість випадків, в яких 
суми нараховані в результаті перерахунку прибуткового податку 
з сукупного річного доходу і фактично сплачені протягом року, 
збігаються.  

4. Розглянути результати податкового контролю в сфері 
оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Указати 
найбільш характерні приклади порушень податкового 
законодавства.  
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5. Охарактеризувати особливості контрольної роботи за 
правильністю справляння податку на промисел. Навести 
статистичні дані, що характеризують результати цієї роботи.  

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в 
аудиторному режимі згідно з розкладом консультацій та на базах 
практики. В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з 
вивчення тем курсу, формулює питання з кожної теми, які має 
опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті 
викладач робить опитування з темою за метою з’ясування, чи 
засвоєно студентом той чи інший матеріал, чи займається студент 
самостійним вивченням курсу, чи виконав він завдання, дане на 
попередній консультації. На консультаційних заняттях 
розв’язуються задачі, з’ясовуються всі незрозумілі студенту 
питання. Окремі консультаційні заняття присвячуються підготовці 
до написання модульного контролю. Викладач знайомить з 
переліком питань, що виносяться на модульний контроль, з 
вимогами щодо викладення питань у контрольній роботі, 
узагальнює в цілому матеріал по логічно завершеній частині курсу, 
яка виноситься на модульний контроль, ще раз звертає увагу на 
більш складні та важливі моменти.  

Консультації на базах практики проводяться 1 раз на тиждень.  
 
ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 1. Сутність та призначення податкового 
контролю 2 

Заняття 2. Організація податкового контролю 
в України 2 

Заняття 3. Види перевірок податкових 
органів, організація їх проведення 

Надання 
методичних 
рекомендацій з 
вивчення теми.  

2 

Закінчення табл. 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 
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Заняття 4. Непрямі методи контролю 2 

Заняття 5. Модульний контроль за темами 1–4 2 

Заняття 6. Перевірка правильності 
нарахування податку на додану вартість 2 

Заняття 7. Перевірка правильності 
нарахування акцизного збору 2 

Заняття 8. Контроль достовірності розрахунків 
з бюджетом по податку на прибуток: 
правильність відображення в обліку валових 
доходів та валових витрат 

2 

Заняття 9. Правильність нарахування у 
податковому обліку амортизації  2 

Заняття 10. Контроль податкових інспекцій у 
сфері оподаткування доходів громадян 2 

Заняття 11. Особливості податкового 
контролю при спрощеній системі 
оподаткування 

2 

Заняття 12. Контроль за правильністю 
справляння платежів за ресурси 2 

Заняття 13. Контроль податкових органів у 
сфері майнового оподаткування 2 

Заняття 14. Податковий контроль за 
правильністю нарахування та своєчасністю 
сплати в бюджет місцевих податків та зборів 

2 

Заняття 15. Митний контроль 

Усне 
опитування.  
Розв’язування 
задач 
Перевірка 
виконання 
індивідуальних 
завдань.  
Проведення 
модульного 
контролю. 

2 

7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ, КРИТЕРІЇ 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ, ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Порядок поточного і підсумкового оцінювання знань з 
дисципліни 

Формою поточного контролю знань студента є виконання 
модульних (контрольних) завдань. Студенти стаціонарної і 
вечірньої форми навчання виконують дві контрольні роботи ( 
модуль 1 і модуль 2) в аудиторії під контролем викладача. 
Максимальна оцінка за кожний модуль складає 20 балів.  
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Студенти заочної форми навчання виконують одну 
контрольну роботу в аудиторії під контролем викладача. 
Максимальна оцінка за контрольну роботу — 40 балів.  

Якщо за результатами поточного контролю знань студент 
отримав менше 20-ти балів, він не допускається до іспиту.  

Об’єктом контролю знань студентів у формі іспиту є результати 
виконання письмових екзаменаційних робіт. Екзаменаційний білет 
містить 6 завдань, кожне з яких оцінюється за шкалою 10; 5; 0 балів. 
Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів.  

В разі, коли відповіді студента оцінені менш як у 30 балів, він 
отримує незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому разі 
отримані результати поточного контролю не враховуються.  

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми 
балів за результатами поточного контролю (за умови, що студент 
набрав 20 балів і вище) та виконання завдань, що виносяться на 
іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і вище). Переведення 
даних 100-бальної шкали оцінювання у 4-бальну здійснюється в 
такому порядку: 

Оцінка «відмінно» — 100; 95; 90; 85 балів; 
Оцінка «добре» — 80; 75; 70; 65 балів; 
Оцінка «задовільно» — 60; 55; 50 балів; 
Оцінка «незадовільно» — менше 50 балів.  

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Етапи та процедури податкового контролю.  
2. Перевірка достовірності витрат на науково-технічне 

забезпечення.  
3. Фінансова відповідальність платників податків.  
4. Станом на 1. 04 поточного року в обліку підприємства А 

значились аванси, отримані від підприємства В на суму 4200 грн. 
Заборгованість підприємству А за відвантажені товари 
підприємству Б складала 6000 грн.  

Протягом ІІ кварталу поточного року було здійснено такі 
господарські операції: 

2. 04 — отримана передоплата за товар від підприємства В на 
суму 6000 грн (5000 грн + 1000 грн ПДВ).  

5. 04 — отримана оплата за товар від підприємства Б на суму 
2400 грн (2000 грн + 400 грн ПДВ).  

7. 04 — відвантажено товар підприємству В на суму 12000 грн 
(10000 грн + 2000 грн) 
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10. 04 — відвантажено товар підприємству Б на суму 3600 грн 
(3000 грн + 600 грн ПДВ).  

15. 04 — отримано товар на суму 3000 дол. США, що на 
момент розмитнення складало в еквіваленті 9000 грн (курс НБУ 
— 3 грн). Станом на 1. 07 борг не погашено. Курс НБУ гривні 
щодо долара складав 2,5 грн.  

Валовий доход за другий квартал поточного року визначено 
підприємством у сумі 11 800 грн. Перевірити достовірність цієї 
суми.  

5. Підприємство у квітні виготовило 50 холодильників. 30 
холодильників було реалізовано за контрактною ціною 800 грн за 
одиницю, 5 — передано в їдальню, яка перебуває на балансі 
підприємства, а 5 — реалізовано працівникам цього ж 
підприємства за ціною 500 грн. У цьому ж місяці підприємство 
сплатило вартість сировини та матеріалів на суму 9000 грн 
(контрактна ціна). ПДВ у бюджет за місяць визначено в сумі 3,5 
тис. грн. Перевірити достовірність цієї суми. Звичайна ціна — 
810 грн за холодильник. У разі виявлення порушень нарахувати 
фінансові санкції, враховуючи, що перевірка проводилась у 
грудні поточного року.  

6. Нарахувати плату за землю для фізичних осіб, виходячи з 
таких даних: 

а) Дача громадянина займає земельну ділянку площею 800кв. м. 
б) Гараж громадянина-пенсіонера займає земельну ділянку 

площею 18 кв. м.  
в) Громадянин — суб’єкт підприємницької діяльності є 

власником приміщення, яке використовується для виробництва 
продукції. Площа земельної ділянки, на якій розташоване 
приміщення, становить 60 кв. м.  

Довідково: ставка плати за землю 15 грн за кв. м.  
Указати порядок сплати земельного податку в бюджет у всіх 

випадках.  

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

Основна 

1. Конституція України.  
2. Про державний реєстр фізичних осіб — платників податків та 

інших обов’язкових платежів: Закон України від 22 грудня 1994 р № 
320/94-ВР.  
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3. Про плату за землю: Закон України від 19. 09. 96 р. № 378/96-ВР.  
4. Про податок з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів: Закон України від 10. 02. 97 № 75.  
5. Про систему оподаткування: Закон України від 18. 02. 97 р. № 

77/97-ВР.  
6. Про податок на додану вартість: Закон України від 3 квітня 1997 

р. № 168/97-ВР.  
7. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 22. 

05. 97 № 283.  
8. Про порядок погашення зобов’язань платників перед бюджетами 

та державними цільовими фондами: Закон України від 21 грудня 2000 
р. № 2181-ІІІ.  

9. Про розмір внесків на деякі види обов’язкового державного 
соціального страхування: Закон України від 11 січня 2001 р. № 2213-ІІІ.  

10. Про державну податкову службу в Україні: Закон України від 05. 
02. 98 р № 83/98-ВР.  

11. Про збір на розвиток виноградарства, садівництва та хмелярства: 
Закон України від 09. 04. 99 р. № 587.  

12. Про запровадження єдиного збору, який справляється у пунктах 
пропуску через державний кордон України: Закон України від 04. 11. 99 
р. № 1212.  

13. Про податок на доходи фізичних осіб: Закон України від 22 
травня 2003 р. № 889-ІV 

14. Завгородний В. П. Налоги и налоговый контроль в Украине. — К.: 
А. С. К, 2000.  

15. Ісаншина Г. Ю. Податковий менеджмент: Навч. посібник — К.: 
ЦУЛ, 2003.  

16. Онищенко В. А. Податкоий контроль (основи організації). — К.: 
Ред. журн. «Вісник податкової служби України», 2002.  

17. Податкова система України / За ред. В. М. Федосова. —К.: Либідь, 
1994.  

18. Рева Т. М. Податковий менеджмент: Навч. посібник — К.: центр 
навчальної літератури, 2003.  

19. Тимченко О. М. Податковий менеджмент: Навч.-метод. посібник 
для самост. вивч. дисц. — К.: КНЕУ. — 2001.  

Додаткова 

1. Про створення державної податкової адміністрації України і 
місцевих державних податкових адміністрацій: Указ Президента 
України від 22 серпня 1996 року № 760/96.  

2. Про деякі зміни в оподаткуванні: Указ Президента України від 7 
серпня 1998 р. № 857/98.  

3. Про заходи щодо зменшення податкової заборгованості та 
фінансового оздоровлення суб’єктів підприємницької діяльності: Указ 
Президента України від 21.12.98 р. № 1367/98.  



 226

4. Про спрощену систему оподаткування, обліку та звітності 
суб’єктів малого підприємництва: Указ Президента України від 
28.06.99 р. № 746/99.  

5. Про оподаткування операцій на ринку цінних паперів України: 
Указ Президента України від 04.06.99 р. № 616/99.  

7. Про прибутковий податок з громадян: Декрет Кабінету Міністрів 
України від 26.12.92 р. № 13-92.  

6. Про місцеві податки та збори: Декрет Кабінету Міністрів України 
від 25.05.93 р № 56 .  

7. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, 
знищення (псування) матеріальних цінностей. Затверджено постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р № 116.  

8. Порядок встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні 
роботи, виконані за рахунок державного бюджету, та його справляння. 
Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 29.01.99 р № 115 

9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів та плати 
за користування водами для потреб гідроенергетики і водного 
транспорту» від 18 травня 1999р№ 836.  

10. Постанова Кабінету Міністрів України «Про максимальну 
величину фактичних витрат на оплату праці найманих робітників, 
оподатковуваного доходу (прибутку), сукупного оподатковуваного 
доходу (граничної суми заробітної плати (доходу)), з яких стягуються 
страхові внески (збори) в соціальні фонди» від 7 березня 2001 р. № 225.  

11. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського 
обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 
підприємств і організацій. Затверджено наказом Міністерства фінансів 
України 30.11.99 № 291.  

12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.  

13. Положення про строки сплати акцизного збору, подання 
розрахунку акцизного збору. Затверджено наказом ГДГО України від 
25.12.95 р. № 99. Порядок заповнення та подання податкової декларації 
по податку на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 
30 травня 1997 р № 116.  

14. Порядок заповнення та подання податкової декларації по податку 
на додану вартість. Затверджено наказом ДПА України від 30 травня 
1997 р № 116.  

15. Про затвердження форми декларації про прибуток підприємства 
та порядку її складання. Затверджено наказом ДПА України від 8 липня 
1997 р. № 214.  

16. Положення про Реєстр неприбуткових організацій та установ. 
Затверджено наказом ДПА України № 232 від 11 липня 1997 р.  

17. Про затвердження форми звіту про суму нарахованого збору на 
розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства. Затверджено 
наказом ДПА України № 404 від 03.08.99 р.  
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18. Положення про порядок реєстрації та обліку постійних 
представництв нерезидентів в Україні як платників податку на 
прибуток. Затверджено наказом ДПА України № 23 від 16 січня 1998 р.  

19. Про затвердження форми розрахунку сплати єдиного податку 
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наказом ДПА України від 12.10.99 р. №553.  
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підприємництва — юридичною особою, яка застосовує спрощену 
систему оподаткування обліку та звітності. Затверджено наказом ДПА 
України від 12.10.99 р. № 554.  

21. Порядок видачі свідоцтва про право сплати єдиного податку 
суб’єктом малого підприємництва — юридичною особою. Затверджено 
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22. Порядок видачі свідоцтва про сплату єдиного податку. 
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23. Інструкція про порядок нарахування та погашення пені. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ПОДАТКОВЕ РАХІВНИЦТВО» 

 
Укладачі:  
С. М. Кокшарова, ст. викладач 
А. Б. Коломієць, асистент 

 
1. ВСТУП 

«Податкове рахівництво» — одна із спеціальних прикладних 
дисциплін у підготовці магістрів. Цю дисципліну вивчають 
студенти, оволодівши знаннями з таких дисциплін, як 
«Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Фінанси підприємств», 
«Податкова система», «Бюджетна система». Вона, у свою чергу, є 
основою для вивчення таких дисциплін: «Податковий контроль», 
«Адміністрування податкових платежів». 

Такий взаємозв’язок зазначених дисциплін дає змогу студенту 
закріпити вже здобуті знання й поглибити свою професійну 
підготовку як майбутніх фахівців у сфері оподаткування. 

Мета викладання дисципліни «Податкове рахівництво» — 
вивчення сукупності методологічних питань з обліку податкових 
платежів, складу, структури, змісту та порядку складання, 
аналізу й подання податкової звітності підприємств до 
податкових органів. 

Предметом вивчення дисципліни є система фінансових 
відносин, які виникають у процесі підготовки облікових даних для 
формування податкових зобов’язань до бюджету при складанні 
податкової звітності, внутрішнього контролю показників 
звітності та їх аналізу.  

При викладанні дисципліни перед студентами ставляться 
наступні завдання: 

— поглиблено вивчити основні законодавчі та нормативні 
документи, які регламентують облік податкових платежів та 
звітність платників податків; 

— знати зміст, структуру і порядок складання всіх форм 
звітності, які подає підприємство до податкових органів; 

— набути навичок обчислювати та готувати необхідні для 
податкової звітності показники; заповнювати (складати) за 
результатами фінансово-господарської діяльності підприємств 
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будь-які форми податкової звітності; забезпечувати 
достовірність їх даних; 

— розуміти економічну сутність показників звітності, їх місце 
і роль для внутрішнього контролю податків; 

— уміти здійснювати аналіз системи обліку і внутрішнього 
контролю; 

— володіти основами податкового планування на підприємстві; 
— оцінювати вплив усіх основних видів податків на 

фінансово-господарську діяльність підприємств.  
Організація викладання дисципліни передбачає вивчення 

процесу податкового планування та обліку при формуванні 
податкової бази, визначення розміру податкових зобов’язань за 
результатами фінансово-господарської діяльності підприємств 
при складанні податкової звітності та проведення внутрішнього 
контролю. Особлива увага приділяється вивченню складу, 
структури, змісту та порядку складання податкової звітності, яка 
містить інформацію про податкові зобов’язання підприємств 
перед бюджетом та аналізу їх показників.  

Основними формами навчання в процесі засвоєння 
програмного матеріалу є самостійна робота студентів і виконання 
індивідуальних завдань під керівництвом викладачів. Практична 
підготовка включає розв’язання задач і аналіз ситуацій на базах 
виробничої практики.  
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Денна Вечірня Заочна 

№
з/п Тема 

Лекції ІКР СРС Лекції 

С 
(
П
) 

СРС Лекції 

С 
(
П
) 

СРС 

1. Суть, призначення та роль 
податкового рахівництва 1 1 3 1 — 5 1 — 5 

2. 
Податкове планування: 
економічні аспекти, форми та 
види 

2 4 10 2 2 10 2 2 10 

3. Податкова безпека та 
податкові ризики 2 2 10 2 1 10 2 — 10 

4. Внутрішній податковий аудит 1 2 5 1 1 10 1 — 10 

5. Податкова звітність. Загальні 
вимоги до податкової звітності 2 1 10 2 1 10 2 — 10 

6. 
Облік і звітність непрямих 
податків: податок на додану 
вартість та акцизного збору 

2 6 15 2 2 15 2 1 16 

7. Облік і звітність податку на 
прибуток 3 8 20 3 2 25 3 2 28 
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8. Облік і звітність податку на 
доходи з фізичних осіб 2 2 10 2 1 15 2 0,5 16 

Закінчення табл. 

Денна Вечірня Заочна 

№
з/п Тема 

Лекції ІКР СРС Лекції 

С 
(
П
) 

СРС Лекції 

С 
(
П
) 

СРС 

9. Облік і звітність майнових та 
ресурсних платежів 1 2 5 1 1 5 1 — 5 

10. Облік і звітність внесків до 
фонду соціального страхування 1 1 2 1 — 5 1 — 5 

11. Облік і звітність спрощеної 
системи оподаткування 2 4 15 2 1 15 2 0,5 16 

12. Облік і звітність місцевих 
податків і зборів 1 1 3 1 — 5 1 — 5 

 Всього годин 20 34 108 20 12 130 20 6 136 
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3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Сутність, призначення та роль податкового 
рахівництва 

Сутність та необхідність податкового рахівництва. Цілі, 
завдання та функції податкового рахівництва. Роль податкового 
рахівництва в упорядкуванні фінансових потоків підприємства. 
Організація підготовки податкової звітності. Законодавче 
регулювання податкового рахівництва.  

Податковий облік, як джерело податкового рахівництва. 
Характеристика податкового обліку і його взаємозв’язок із 
системою фінансового обліку. Рахунки податкового обліку.  

Тема 2. Податкове планування: економічні аспекти, форми та 
види 

Сутність та необхідність податкового планування. Законодавче 
регулювання податкового законодавства. Класифікація та види 
податкового планування. Відмінні ознаки класичного податкового 
планування від оптимізації (мінімізації) податкового планування. 
Етапи та процес податкового планування. Оцінка ефективності 
податкового планування. Моделювання податкових потоків на 
підприємстві. 

Сутність та проблемність податкового планування. 
Економічні аспекти оптимізації оподаткування. Міжнародні 
аспекти податкового планування та законодавство України, яке 
визначає можливості податкового планування. Офшорні зони як 
одна з форм податкового планування. 

Тема 3. Податкова безпека та податкові ризики 

Податкова безпека як комплексна наукова дисципліна. Елементи 
податкової безпеки: облікова політика (бухгалтерська і податкова); 
договірна робота. Нормативне регулювання податкової безпеки.  

Положення облікової політики, їх роль у плануванні 
податкових потоків підприємства. Методи регулювання 
податкових потоків підприємства: метод визначення доходу, 
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метод оцінки виробничих запасів, порядок нарахування 
амортизації основних засобів тощо. Податкові помилки. 

Сутність податкових ризиків. Виникнення податкових ризиків 
та їх види: ризики податкового контролю, ризики посилення 
податкового тягаря, специфічні податкові ризики. Особливості 
розрахунку ризиків посилення податкового тягаря.  

Форми управління податковими ризиками. Елементи 
управління податковими ризиками. Методологія управління.  

Тема 4. Внутрішній податковий аудит 

Необхідність внутрішнього податкового аудиту як елемента 
податкової безпеки, його функції. Мета, завдання та принципи 
внутрішнього податкового аудиту. Ризики контролю. 
Взаємозв’язок між оцінками властивого ризику та ризику 
контролю. Ризик невиявлення. Базова внутрішня податкова 
звітність. Внутрішній контроль за Міжнародними стандартами 
аудиту.  

Тема 5. Податкова звітність. Загальні вимоги до податкової 
звітності 

Поняття податкової звітності. Принципи побудови форм 
звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних 
форм. Склад податкової звітності, правила її подання. Вимоги до 
складу та елементів податкової звітності. Форми реалізації та 
порядок подання податкової звітності. Податкова звітність як 
джерело інформації про фінансово-господарський стан 
підприємства.  

Тема 6. Облік і звітність податку на додану вартість та 
акцизного збору 

Первинний облік податкових зобов’язань та податкового 
кредиту з ПДВ. Оформлення податкових накладних. Порядок 
складання розрахунку коригування кількісних і вартісних 
показників до податкової накладної. Книги обліку продажу 
(придбання) товарів, робіт, послуг: призначення та порядок 
ведення. Структура та зміст податкової декларації з ПДВ.  
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Порядок складання податкової декларації з податку на додану 
вартість та джерела інформації. Особливості побудови і подання 
податкової декларації з ПДВ за спрощеною формою. Порядок 
заповнення розрахунку експортного відшкодування, частки 
бюджетного відшкодування, розрахунку відшкодування сум 
ПДВ.  

Складання уточнюючого розрахунку податкових зобов’язань з 
ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок.  

Термін подання до податкових органів звітності про ПДВ та 
термін сплати податку.  

Облік акцизного збору. Податковий облік та порядок 
складання та подання розрахунку акцизного збору.  

Тема 7. Облік і звітність податку на прибуток 

Облік валових доходів. Організація аналітичного обліку 
валових доходів від усіх видів діяльності. Облік валових доходів: 
від продажу товарів (робіт, послуг); приросту балансової вартості 
запасів; виконання довгострокових договорів; прибутку від 
операцій із землею, інших доходів.  

Податковий облік коригування валових доходів: зміни суми 
компенсації вартості товарів (робіт, послуг); самостійно 
виявлених помилок за результатами минулих податкових 
періодів; врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості. 
Методика визначення скоригованого валового доходу.  

Облік валових витрат. Організація аналітичного обліку валових 
витрат. Податковий облік валових витрат: на придбання товарів 
(робіт, послуг), убутку балансової вартості запасів; витрати на 
оплату праці; страхових внесків до фондів державного соціального 
страхування; сум внесків на довгострокове страхування життя, 
додаткове пенсійне страхування; сум податків, зборів 
(обов’язкових платежів); добровільного перерахування коштів, 
передачі товарів (робіт, послуг); від’ємного значення об’єкта 
оподаткування попереднього податкового року; витрат на 
поліпшення основних фондів та нафтогазових свердловин; оплати 
вартості товарів (робіт, послуг) офшорним нерезидентам, інших 
витрат.  

Податковий облік коригування валових витрат шляхом зміни 
суми компенсації вартості товарів (робіт, послуг); самостійно 
виявлених помилок за результатами минулих податкових 
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періодів; врегулювання сумнівної (безнадійної) заборгованості. 
Методика визначення скоригованих валових витрат.  

Облік оподаткованого прибутку підприємств. Порядок 
визначення: об’єкта оподаткування; балансових збитків, 
некомпенсованих прибутком до 01.01.2003 р.; прибутку, 
звільненого від оподаткування; прибутку, що підлягає 
оподаткуванню за базовою ставкою, за нульовою ставкою. 
Порядок нарахування суми податку на прибуток. Порядок 
зменшення нарахованої суми податку. Визначення податкового 
зобов’язання звітного періоду; суми податку до сплати.  

Порядок складання звітності про оподаткування прибутку 
підприємств. Структура та зміст декларації про прибуток 
підприємств. Порядок складання декларації та джерела 
інформації. Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань у 
зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок. 
Розрахунки приросту (убутку) балансової вартості запасів; 
амортизаційних відрахувань; витрат на поліпшення основних 
фондів, що включаються до складу валових витрат, доходів та 
витрат, пов’язаних з виконанням довгострокових договорів, 
фінансових результатів операцій з цінними паперами, 
корпоративними правами та деривативами; безнадійна 
заборгованість. Термін подання до податкових органів звітності 
про оподаткування прибутку підприємств та термін сплати 
податку.  

Тема 8. Облік і звітність податку на доходи з фізичних осіб 

Податковий облік податку на доходи з фізичних осіб. Порядок 
складання і подання відомості за формою № 1 ДФ. Термін 
подання до податкових органів відомості за формою № 1 ДФ. 
Порядок складання та подання Декларації про сукупний 
оподатковуваний дохід.  

З’ясування достовірності соціальних податкових пільг. 
Податковий кредит. Перерахунок окремих видів доходів.  

Порядок ведення книги обліку доходів платниками, які 
займаються підприємницькою діяльністю.  

Декларування доходів від підприємницької діяльності.  
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Тема 9. Облік і звітність майнових та ресурсних платежів 

Податковий облік плати за землю. Порядок складання та 
подання зведеного розрахунку суми земельного податку. 
Методика складання відомості про наявність документів на 
землю. Порядок складання звіту про пільги на земельний 
податок. Розрахунок суми земельного податку на земельні 
ділянки: сільськогосподарського призначення; населених 
пунктів, яким встановлено грошову оцінку; 
несільськогосподарського призначення, за межами населених 
пунктів, яким не встановлено грошову оцінку.  

Податковий облік податку з власників транспортних засобів, 
інших самохідних машин і механізмів. Порядок складання та 
подання розрахунку до податкових органів податку з власників 
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів та 
термін сплати податку.  

Податковий облік та порядок складання та подання звіту про 
суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства.  

Податковий облік та порядок складання розрахунку збору за 
забруднення навколишнього природного середовища.  

Податковий облік та порядок складання звіту про 
використання води.  

Податковий облік та порядок складання податкових 
декларацій збору за використання радіочастотного ресурсу.  

Тема 10. Облік і звітність внесків до фондів соціального 
страхування 

Податковий облік внесків до державних цільових фондів.  
Порядок складання та подання до Пенсійного фонду 

розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування.  

Порядок складання та подання розрахункової відомості про 
нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття.  

Порядок складання та подання розрахункової відомості про 
нарахування і перерахування страхових внесків та витрачання 
коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на 
виробництві та професійних захворювань України.  
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Порядок складання звіту про нараховані внески, 
перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності. 

Періодичність звітів та терміни сплати.  

Тема 11. Облік і звітність спрощеної системи оподаткування 

Єдиний податок. Податковий облік єдиного податку. 
Визначення доходів та витрат суб’єктів підприємницької 
діяльності. Правила ведення книги обліку доходів та витрат 
форми № 10, яку ведуть громадяни — суб’єкти підприємницької 
діяльності. Порядок складання та термін подачі звіту суб’єкта 
малого підприємництва — фізичної особи, платника єдиного 
податку. Порядок складання та термін подачі розрахунку 
сплати єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — 
юридичною особою.  

Фіксований сільськогосподарський податок. Податковий облік 
фіксованого сільськогосподарського податку. Порядок складання 
та термін подачі розрахунку фіксованого сільськогосподарського 
податку.  

Фіксований податок. Податковий облік фіксованого податку. 
Порядок сплати та звітність фіксованого податку.  

Тема 12. Облік і звітність місцевих податків і зборів 

Порядок та особливості розрахунку місцевих податків.  
Податок із реклами. Диференціація податкових ставок. 

Податкова звітність.  
Комунальний податок. Порядок розрахунку податку залежно 

від місця розташування (реєстрації) платника податку. Порядок 
заповнення податкової звітності. Перерахунок комунального 
податку.  

Інші податки та збори.  
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОГО ВИВЧЕННЯ 
ПРОГРАМНОГО МАТЕРІАЛУ 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та 
опрацюванні відповідної літератури, законодавчих та 
нормативних документів, виконанні навчальних завдань.  

Навчальні завдання виконуються у письмовій формі і 
подаються на перевірку викладачу в установлений строк. До 
навчальних завдань належить вирішення і письмове оформлення 
комплексної ситуаційної задачі та написання самостійної роботи 
у вигляді реферату: 

— результати роботи з літературою, законодавчими та 
нормативними документами оформлюються у вигляді реферату 
за однією із запропонованих тем на вибір студента. Обсяг 
реферату 10—12 сторінок формату А-4. Реферат має бути 
написаним від руки. В кінці реферату потрібно навести список 
використаної літератури. Нумерація сторінок наскрізна, 
включаючи титульний лист. Реферат подається на перевірку 
викладачу в установлений строк.  

— результати виконання комплексної ситуаційної задачі на 
основі практичного застосування вивчених нормативних актів 
оформлюється в письмовому вигляді у двох частинах. Частина 
перша — хід розв’язку, оформлений в табличному вигляді, 
частина друга — результати розв’язку в звітних формах згідно з 
чинним законодавством. 

За деякими темами лекції навчальним планом не передбачені. 
Отже, в ході самостійної роботи студенту необхідно за 
допомогою рекомендованої літератури вивчити весь матеріал, 
передбачений програмою курсу за відповідною темою, виконати 
навчальні завдання. За такими темами проводяться наступні 
форми контролю: 

1) усне опитування в ході проведення колоквіуму; 
2) написання контрольних робіт (питання за темами, 

запланованими для самостійного вивчення, включені до завдань 
для перевірки знань студентів); 

3) написання рефератів за однією із запропонованих тем на 
вибір студента. Теми рефератів для самостійної роботи студентів: 

Завдання 1. Опрацювати тему «Сутність, призначення та роль 
податкового рахівництва» за такими питаннями: 

1. Сутність та необхідність податкового рахівництва.  
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2. Роль податкового рахівництва в упорядкуванні фінансових 
потоків підприємства.  

3. Податковий облік як джерело податкового рахівництва. 
Рахунки податкового обліку.  

4. Характеристика податкового обліку і його взаємозв’язок із 
системою фінансового обліку.  

5. Організація підготовки податкової звітності.  
Література (рекомендована): 3; 4; 5; 8; 15. 

Теми рефератів 

1. Податкове рахівництво як підсистема фінансового рахівництва. 
2. Значення податкового рахівництва в оптимізації податкових 

надходжень до бюджету.  
3. Податкове рахівництво: планування, облік та внутрішній 

контроль.  
4. Податковий облік у системі фінансового обліку.  

Завдання 2. Опрацювати тему «Податкове планування: 
економічні аспекти, форми та види» за такими питаннями: 

1. Сутність та необхідність податкового планування. Відмінні 
ознаки класичного податкового планування від оптимізації 
(мінімізації) податкового планування. Законодавче регулювання 
податкового законодавства 

2. Класифікація та види податкового планування. Етапи та 
процес податкового планування.  

3. Ефективність податкового планування, як максимальна 
економія податкових платежів.  

Література (рекомендована):1; 2; 9; 12.  

Теми рефератів 

1. Моделювання податкових платежів підприємства на 
конкретному прикладі.  

2. Міжнародні аспекти податкового планування.  
3. Законодавство України, яке визначає можливості 

податкового планування.  
4. Податкове планування із застосуванням офшорних зон.  
5. Організація податкового планування.  
6. Податкові схеми (побудова, прогалини законодавства, 

застосування).  
7. Межі податкової оптимізації.  
8. Законність та протизаконність податкового планування.  
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Завдання 3. Опрацювати тему «Податкова безпека та 
податкові ризики» за такими питаннями: 

1. Поняття податкової безпеки та її актуальність.  
2. Сутність податкових ризиків та їх види: ризики податкового 

контролю, ризики посилення податкового навантаження.  
3. Облікова політика підприємства. Її необхідність та вплив на 

фінансово-господарську діяльність підприємства. 
4. Поняття податкових помилок та причини їх виникнення.  
5. Управління податковими ризиками.  
6. Методи регулювання податкових потоків на підприємстві: 

методи визначення доходу, метод оцінки виробничих запасів, 
порядок нарахування амортизації основних засобів та інші.  

Література (рекомендована): 1; 2; 14. 

Теми рефератів 

1. Моделювання податкових платежів підприємства на 
конкретному прикладі.  

2. Облікова політика як складова планування податкових 
(обов’язкових) платежів. 

3. Управління податковими ризиками.  
4. Ставлення держави до оптимізації податків.  

Завдання 4. Опрацювати тему «Внутрішній податковий аудит» 
за такими питаннями: 

1. Внутрішній контроль та його функції. 
2. Особливості внутрішнього контролю від податкового 

аудиту в податкових органах. 
3. Відмінність внутрішнього податкового контролю від ревізії. 
4. Особливості внутрішнього податкового контролю для 

специфічних видів діяльності. 
5. Відмінності внутрішнього податкового контролю та 

незалежного аудиту. 
Література (рекомендована): 7; 8; 9; 14. 

Теми рефератів 

1. Аналіз фінансово-господарського стану підприємства з 
метою виявлення недоліків та резервів для подальшого 
планування діяльності.  

2. Автоматизація податкового контролю та системи 
програмного забезпечення.  
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3. Специфіка податкового контролю за діяльністю фізичних 
осіб — суб’єктів підприємницької діяльності.  

4. Авторська модель внутрішнього контролю в управлінні 
податковими потоками на підприємстві.  

5. Роль управління податковими потоками на підприємстві.  
6. Внутрішній контроль: цілі, завдання та функції.  
7. Відмінності внутрішнього контролю та контролінгу.  
8. Методика перевірки податкової звітності внутрішнім 

аудитом та складання звітності.  
9. Авторська модель внутрішнього контролю податків.  

Завдання 5. Опрацювати тему «Податкова звітність. Загальні 
вимоги до податкової звітності» за такими питаннями:  

1. Поняття податкової звітності. Принципи побудови форм 
звітності.  

2. Склад податкової звітності, правила її подання.  
3. Вимоги до складу та елементів податкової звітності.  
4. Форми реалізації та порядок подання податкової звітності.  
Література (рекомендована): 3; 5; 18 

Теми рефератів 

1.Автоматизація податкової звітності та системи програмного 
забезпечення.  

2.Податкова звітність як джерело інформації про фінансово-
господарський стан підприємства.  

3.Нормативно-правове забезпечення податкової звітності.  
4.Принципи побудови форм звітності.  
5. Склад податкової звітності, правила її подання.  
6. Аналіз податкової звітності.  

Завдання 6. Опрацювати тему «Облік та звітність податку на 
додану вартість та акцизного збору» за такими питаннями: 

1. Особливості аналітичного обліку податку на додану вартість.  
2. Первинний облік податку на додану вартість.  
3. Види відшкодування податку на додану вартість.  
4. Склад та елементи податкової звітності з податку на додану 

вартість.  
5. Джерела формування податкової звітності з податку на 

додану вартість.  
6. Джерела формування податкової звітності з акцизного збору. 
Література (основна): 2; 9; 10. 
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Теми рефератів 

1. Вплив на доходи бюджету податкового законодавства.  
2. Планування податкових витрат підприємства з податку на 

додану вартість при здійсненні імпортних операцій.  
3. Планування податкових витрат підприємства з податку на 

додану вартість при обранні системи оподаткування.  
4. Планування податкових витрат підприємства з податку на 

додану вартість при здійсненні експортних операцій.  
5. Планування податкових витрат підприємства з податку на 

додану вартість при здійсненні бартерних операцій.  
6. Планування, облік і контроль податку на додану вартість.  
7. Авторська модель внутрішнього контролю ПДВ.  
8. Джерела інформації для складання податкової декларації з 

ПДВ.  
9. Призначення, структура і зміст податкової декларації з 

ПДВ.  
10. Особливості формування даних про податкові зобов’язання 

і податковий кредит з ПДВ.  

Завдання 7. Опрацювати тему «Облік та звітність податку на 
прибуток» за такими питаннями: 

1. Організація аналітичного обліку валових доходів від усіх 
видів діяльності. Облік валових доходів. Податковий облік 
коригування валових доходів. Методика визначення 
скоригованого валового доходу.  

2. Організація аналітичного обліку валових витрат. 
Податковий облік валових витрат. Податковий облік коригування 
валових витрат шляхом зміни суми компенсації вартості товарів 
(робіт, послуг); самостійно виявлених помилок за результатами 
минулих податкових періодів; врегулювання сумнівної 
(безнадійної) заборгованості. Методика визначення скоригованих 
валових витрат. 

3. Облік амортизації основних фондів і нематеріальних активів. 
4. Облік оподаткованого прибутку підприємств.  
5. Порядок визначення: об’єкта оподаткування; балансових 

збитків, некомпенсованих прибутком до 01.01.2003 р.; прибутку, 
звільненого від оподаткування; прибутку, що підлягає 
оподаткуванню за базовою ставкою, за нульовою ставкою.  

6. Порядок нарахування суми податку на прибуток. Порядок 
зменшення нарахованої суми податку. Визначення податкового 
зобов’язання звітного періоду; суми податку до сплати.  
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Література (основна): 1; 2. 
 

Теми рефератів 

1. Планування, облік і контроль податку на прибуток 
підприємств.  

2. Джерела інформації для складання декларації з податку на 
прибуток підприємств.  

3. Призначення, структура і зміст декларації з податку на 
прибуток підприємств.  

4. Внутрішній контроль податку на прибуток підприємств як 
інструмент оптимізації податкових платежів.  

5. Порядок замовлення декларації в частині амортизаційних 
відрахувань. 

Завдання 8. Опрацювати тему «Облік і звітність податку на 
доходи з фізичних осіб» за такими питаннями: 

1. Податковий облік податку на доходи з фізичних осіб. 
2. Порядок складання і подання відомості за формою № 1 ДФ. 

Термін подання до податкових органів відомості за формою № 1 
ДФ. 

3. Порядок складання та подання декларації про сукупний 
оподатковуваний дохід.  

4. Порядок ведення книги обліку доходів платниками, які 
займаються підприємницькою діяльністю.  

5. Декларування доходів від підприємницької діяльності.  
Література (основна): 2; 7; 8. 

Теми рефератів 

1. Особливі відзнаки Декрету Кабінету Міністрів України 
«Про прибутковий податок з громадян» від 26.12.1992 р. № 13—
92 і Закону України «Про податок з доходів фізичних осіб» від 
22. 05.2003 р. № 889-ІV. 

2. Особливості обліку податку з доходів фізичних осіб у 
податкових агентів у різних системах оподаткування. 

3. Особливості податкового обліку доходів фізичних осіб — 
суб’єктів підприємницької діяльності із загальною системою 
оподаткування.  

4. Порядок замовлення декларації про доходи з фізичних осіб.  
5. Порядок замовлення податкового кредиту податку на 

доходи з фізичних осіб. 
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6. Методика складання Декларації про сукупний 
оподатковуваний дохід.  

7. Особливості оподаткування підприємницької діяльності та 
звітність.  

8. Декларування доходів від підприємницької діяльності.  
9. Особливості оподаткування окремих видів доходів громадян. 

Завдання 9. Опрацювати тему «Облік і звітність майнових та 
ресурсних платежів» за такими питаннями: 

1. Облік плати за землю. Порядок складання та подання 
зведеного розрахунку суми земельного податку. Методика 
складання відомості про наявність документів на землю. Порядок 
складання звіту про пільги на земельний податок.  

2. Облік податку з власників транспортних засобів, інших 
самохідних машин і механізмів. Порядок складання та подання 
розрахунку до податкових органів податку з власників 
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів та 
термін сплати податку.  

3. Податковий облік та порядок складання та подання звіту 
про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства.  

4. Податковий облік та порядок складання розрахунку збору за 
забруднення навколишнього природного середовища.  

5. Податковий облік та порядок складання звіту про 
використання води.  

6. Податковий облік та порядок складання податкових 
декларацій збору за використання радіочастотного ресурсу.  

Література (основна): 2; 3; 4; 5; 6; 19; 21; 22; 26; 28; 32. 

Теми рефератів 

1. Різниця обліку майнових та ресурсних платежів.  
2. Порядок нарахування майнових та ресурсних платежів, їх 

зарахування до бюджету та подальший розподіл.  
3. Податковий облік і звітність плати за землю.  
4. Податковий облік і звітність податку з власників 

транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів.  
5. Податковий облік і звітність збору на розвиток 

виноградарства, садівництва і хмелярства 
6. Податковий облік і звітність збору за забруднення 

навколишнього природного середовища.  
7. Податковий облік і звітність плати за воду.  
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8. Податковий облік і звітність збору за використання 
радіочастотного ресурсу.  
 

Завдання 10. Опрацювати тему: «Облік і звітність внесків до 
фондів соціального страхування» за наступними питаннями: 

1. Податковий облік внесків до державних фондів соціального 
страхування.  

2. Порядок складання та подання до Пенсійного фонду 
розрахунку зобов’язання зі сплати збору на обов’язкове державне 
пенсійне страхування.  

3. Порядок складання та подання розрахункової відомості про 
нарахування та перерахування страхових внесків до Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття.  

4. Порядок складання та подання розрахункової відомості 
про нарахування і перерахування страхових внесків та 
витрачання коштів Фонду соціального страхування від 
нещасних випадків на виробництві та професійних 
захворювань України.  

5. Порядок складання звіту про нараховані внески, 
перерахування та витрати, пов’язані із загальнообов’язковим 
державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності.  

Література (основна): 11; 12; 13; 14; 15; 16. 

Теми рефератів 

1. Особливості обліку нарахувань та утримань внесків до 
фондів соціального страхування.  

2. Цільове використання внесків до фондів соціального 
страхування.  

Завдання 11. Опрацювати тему: «Облік і звітність спрощеної 
системи оподаткування» за наступними питаннями: 

1. Податковий облік єдиного податку.  
2. Визначення доходів та витрат суб’єктів підприємницької 

діяльності.  
3. Правила ведення книги обліку доходів та витрат форми № 

10, яку ведуть громадяни — суб’єкти підприємницької 
діяльності.  

4. Порядок складання та термін подачі звіту суб’єкта малого 
підприємництва — фізичної особи, платника єдиного податку. 
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5. Порядок складання та термін подачі розрахунку сплати 
єдиного податку суб’єктом малого підприємництва — 
юридичною особою.  

6. Податковий облік фіксованого сільськогосподарського 
податку.  

7. Порядок складання та термін подачі розрахунку 
фіксованого сільськогосподарського податку.  

8. Податковий облік фіксованого податку. Порядок сплати та 
звітність фіксованого податку.  

Література (основна): 7; 30; 31; 32. 

Теми рефератів 

1. Роль Закону України «Про фіксований 
сільськогосподарський податок» від 17.12.99 р. № 320-ХІV в 
розвитку галузі економіки.  

2. Планування доходів та податкових витрат фізичними 
особами — суб’єктами підприємницької діяльності. Змоделювати 
ситуацію.  

3. Планування доходів та податкових витрат юридичними 
особами — суб’єктами підприємницької діяльності. Змоделювати 
ситуацію.  

4. Патент — переваги та недоліки в фінансово-господарській 
діяльності фізичних осіб.  

5. Планування доходів та податкових витрат з обранням 
системи оподаткування. Змоделювати ситуацію. 

Завдання 12. Опрацювати тему: «Облік і місцевих податків і 
зборів» за наступними питаннями: 

1. Порядок та особливості розрахунку місцевих податків.  
2. Податок із реклами. Диференціація податкових ставок. 

Податкова звітність.  
3. Комунальний податок. Порядок розрахунку податку 

залежно від місця розташування (реєстрації) платника податку. 
Порядок заповнення податкової звітності. Перерахунок 
комунального податку.  

4. Інші податки та збори.  

Теми рефератів 

1. Основні особливості обліку та звітності місцевих 
податків.  
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2. Принципи стягнення, зарахування до бюджету та 
подальшого перерозподілу місцевих податків і зборів.  

 
 

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ 

Для виконання індивідуальної роботи кожен студент виконує 
завдання з використанням даних по конкретному підприємству. 
Індивідуальне завдання виконується під час проходження 
практики відповідно до тематики дипломної роботи. На основі 
проведених розрахунків (у динаміці за 3—5 років) необхідно дати 
оцінку показників ефективності планування податкових 
платежів, розробити облікову політику підприємства. Під час 
проходження практики на основі проведених господарських 
операцій провести облік податкових платежів із заповненням усіх 
форм звітності, яка подається до податкових органів. Дати оцінку 
внутрішньому аудиту показників податкової звітності.  

Результати індивідуальної роботи оформлюються звітом і 
використовуються при написанні дипломної роботи. 

Індивідуальне завдання за темою 1: «Сутність, призначення 
та роль податкового рахівництва» 

1. Розглянути структуру підприємства за місцем проходження 
практики і відобразити її в схематичній формі.  

2. Вивчити функції підрозділів підприємства, дослідити 
питання оптимізації документообігу з метою запобігання їх 
дублювання і підвищення ефективності роботи кожного 
підрозділу.  

3. Розробити функціональне проектування діяльності шляхом 
визначення центрів відповідальності, центрів доходів та витрат 
для регулювання податковими потоками.  

4. Дослідити характеристику податкового обліку по 
конкретному підприємству. 

Індивідуальне завдання за темою 2: «Податкове планування: 
економічні аспекти, форми та види» 

1. Розрахувати показники ефективності планування 
податкових платежів по конкретному підприємству.  
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2. Побудувати систему фінансового планування та 
бюджетування потоків з метою формування передумов 
ефективного управління податковими витратами.  

3. Провести загальну оцінку фінансово-господарської 
діяльності, виходячи з його навантаження податковими та 
неподатковими платежами. Зробити аналіз нарахованих податків 
та платежів за відповідний період та планування їх сум на 
наступний податковий період за показниками, які наведені в 
таблиці. Дані розрахунків привести у вигляді таблиці: 

АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ 

Назва показників 

Нарахування 
за 

відповідний 
період 

Питома 
вага в 
обсязі 

реалізації

Нарахування 
за звітний 
період 

Питома 
вага в 
обсязі 

реалізації, 
% 

Планові 
показники 

на 
наступний 
період 

1. Обсяг 
реалізованої 
продукції 

    
 

2. Всього податків 
та зборів,      

у тому числі:      

— податок на 
додану вартість       

— акцизний збір      

— податок на 
прибуток 
підприємств 

    
 

— податок з 
власників 
транспортних 
засобів 

    

 

— мито      

— збір на 
обов’язкове 
соціальне 
страхування 

    

 

— збір на 
обов’язкове 
пенсійне 
страхування 
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— місцеві податки 
і збори      

— інші види 
податків та зборів      

4. За результатами проведеного аналізу фінансово-
господарської діяльності підприємства спрогнозувати можливе 
надходження коштів до бюджету: по податку на додану вартість, 
податку на прибуток, акцизного збору та ін. платежів. 

5. Дати оцінку впливу податкового навантаження (у динаміці 
за 3—5 років) на підприємство (співвідношення податків до 
обсягу реалізованої продукції, валового доходу, валових витрат, 
прибутку, інших податків) на основі проведених розрахунків.  

6. Скласти податковий календар сплати податкових платежів 
до бюджету.  

Індивідуальне завдання за темою 3: «Податкова безпека та 
податкові ризики» 

1. Розробити облікову політику по конкретному підприємству.  
2. Дослідити ймовірність виникнення ризиків та розрахувати 

податкові ризики для підприємства за їх видами.  
3. Побудувати систему заходів безпеки та систему впливу на 

ризик компанії.  
4. Проаналізувати фінансовий стан по конкретному 

підприємству через питомі показники в обсязі реалізованої 
продукції: динаміку виконання підприємством обсягів 
виробництва продукції та обсягів реалізації виходячи із 
зростання (спадання) обсягів реалізованої продукції, порівняно з 
обсягом товарного випуску за звітний період, зростання 
(спадання) надходжень коштів через банківські рахунки та 
зменшення (збільшення) обсягу реалізації продукції через 
бартерні операції. Дані розрахунків привести у вигляді таблиці: 

 

АНАЛІЗ ОБСЯГУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ 

Назва показників Звітний період 
Питома вага в 

обсязі реалізованої 
продукції, % 

1. Обсяг реалізованої продукції    

1.1. За бартерними операціями   
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1.2. Реалізованої продукції з 
давальницької сировини 

  

2. Затрати на виробництво 
реалізованої продукції 

  

3. Матеріальні затрати, в тому числі: 
сировина, матеріали; енергоресурси; 
газ; паливо; 

  

4. Фонд оплати праці    

5. Заборгованість по зарплаті    

6. Амортизація основних фондів    

Закінчення табл. 

Назва показників Звітний період 
Питома вага в 

обсязі реалізованої 
продукції, % 

7. Оборотні засоби    

8. Дебіторська заборгованість    

9. Кредиторська заборгованість   

10. Прибуток, у тому числі: на 
виробничий розвиток виробництва  

  

11. Витрати на утримання соціальної 
сфери  

  

12. Податки та збори    

13. Недоїмка    

14. Вартість основних фондів    

15. Статутний фонд    

 
5. Провести аналіз фінансово-господарської діяльності 

підприємства, виходячи з його податкової і фінансової звітності 
та визначити: резерви росту обсягів виробництва та його 
конкурентоздатності, фінансовий стан підприємства, аналіз 
собівартості робіт (валових витрат), рух грошових потоків і т. д.  

6. Розрахувати ступінь податкової заборгованості та 
коефіцієнти забезпечення податкового боргу.  

7. Розрахувати середній період оплати податкової 
заборгованості бюджету.  
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Індивідуальне завдання за темою 4: «Внутрішній податковий 
аудит» 

1. На прикладі конкретного підприємства провести загальну 
оцінку стану фінансово-господарської діяльності, виходячи з його 
навантаження податковими/неподатковими платежами (встановити 
питому вагу за видами платежів реалізованої продукції у різних 
періодах за певний період) та через питомі показники (матеріальні 
витрати, фонд оплати праці, оборотні засоби, амортизацію, 
кредиторську та дебіторську заборгованість, інше) в обсязі 
реалізованої продукції.  

2. На основі проведеного аналізу виявити слабкі сторони 
підприємства, резерви та можливості оптимізації податкових 
платежів. Для аналізу використовувати показники таблиць 
аналізу податкових платежів і обсягу реалізації продукції, а також 
Методичні рекомендації по аналізу фінансово-господарського 
стану підприємств та організацій (лист Державної податкової 
адміністрації № 759/10/20-2117 від 27.01.98 р.). Дані аналізу 
привести у вигляді таблиці.  

3. Проаналізувати за даними підприємства обсяг та динаміку 
сплати податку на прибуток (протягом 3—5 років). Дослідити 
фактори впливу на зміни величини суми податку і дати їм 
пояснення.  

4. За даними податкової звітності проаналізувати 
прибутковість підприємства виходячи з аналізу динаміки 
прибутку підприємства: 

Фактично Відхилення 

№ Показники Звітний 
період 

Минулий 
період (+, –) % 

1 Валовий доход (збиток) від 
реалізації товарів, робіт послуг     

2 Прибуток (збиток) від 
операційної діяльності     

3 Прибуток (збиток) від 
звичайної діяльності     

4 Валові витрати від реалізації 
товарів, робіт послуг     

5 Амортизація     

6 Чистий прибуток     
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5. Розрахувати показники прибутковості підприємства та 
проаналізувати їх. 

6. Дослідити динаміку зміни обсягу чистого прибутку, рівня 
рентабельності та фактори, що їх визначають (обсяг виручки від 
реалізації, витрати по позареалізаційних операціях, величина 
податку на прибуток та інших податків тощо). 

7. За дослідженими даними показати податкову надійність та 
привабливість даного підприємства. 

8. На основі показників спланувати можливі майбутні 
витрати, пов’язані зі сплатою податку на прибуток. 

9. Розробити авторську модель внутрішнього аудиту 
податкових платежів. 
 
Індивідуальне завдання за темою 5:«Податкова звітність. 

Загальні вимоги до податкової звітності» 

1. Дати характеристику податкової звітності за податковими 
платежами, які сплачує конкретне підприємство.  

2. Описати принципи побудови форм звітності.  
3. Підготовити пакет податкових звітних форм.  

Індивідуальне завдання за темою 6:«Облік та звітність 
податку на додану вартість та акцизного збору» 

1. Описати податковий облік податку на додану вартість 
конкретного підприємства.  

2. Побудувати схему структури та порядку заповнення 
податкової декларації з податку на додану вартість (додатків).  

3. Побудувати схему структури формування показників 
податкової декларації з податку на додану вартість (додатків) на 
основі книг придбання (продажу).  

4. За даними господарських операцій конкретного 
підприємства заповнити податкові накладні та книги придбання 
(продажу) з податку на додану вартість.  

5. На основі первинного обліку заповнити податкову 
декларацію з податку на додану вартість (з додатками).  

6. Дати оцінку впливу податку на додану вартість на 
результати фінансово– господарської діяльності підприємства.  

7. Побудувати схему структури та порядку заповнення 
розрахунку з акцизного збору.  

8. Заповнити розрахунок акцизного збору.  
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Індивідуальне завдання за темою 7:«Облік та звітність 
податку на прибуток» 

1. Описати податковий облік податку на прибуток 
конкретного підприємства.  

2. Побудувати схему визначення суми податку на прибуток 
при заповненні декларації про прибуток підприємства.  

3. Побудувати схему формування показників скоригованого 
валового доходу при заповненні декларації про прибуток 
підприємства.  

4. Побудувати схему формування показників загальної суми 
валових витрат при заповненні декларації про прибуток 
підприємства.  

5. За даними господарських операцій конкретного підприємства 
заповнити декларацію про прибуток підприємства з додатками.  

6. Дати оцінку впливу податку на прибуток на результати 
фінансово-господарської діяльності підприємства.  

Індивідуальне завдання за темою 8: «Облік та звітність 
податку на доходи» 

1. Описати податковий облік доходів фізичних осіб 
конкретного підприємства.  

2. Описати порядок складання і подання відомості за формою 1ДФ.  
3. Методика складання Декларації про сукупний 

оподатковуваний доход. 
4. Побудувати схему формування звітності податку на доходи 

з фізичних осіб. 

Індивідуальне завдання за темою 9: «Облік і звітність 
майнових та ресурсних платежів» 

1. Описати податковий облік плати за землю.  
2. Порядок складання та подання зведеного розрахунку суми 

земельного податку. Методика складання відомості про наявність 
документів на землю.  

3. Скласти розрахунок суми земельного податку на земельні 
ділянки.  

4. Описати податковий облік податку з власників 
транспортних засобів, інших самохідних машин і механізмів 
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5. Порядок складання та подання розрахунку до податкових 
органів податку з власників транспортних засобів, інших 
самохідних машин і механізмів та термін сплати податку.  

6. Описати податковий облік та порядок складання та подання 
звіту про суму нарахованого збору на розвиток виноградарства, 
садівництва і хмелярства.  

7. Описати податковий облік та порядок складання 
розрахунку збору за забруднення навколишнього природного 
середовища. 

8. Податковий облік та порядок складання звіту про 
використання води.  

9. Податковий облік та порядок складання податкових 
декларацій збору за використання радіочастотного ресурсу.  
 

Індивідуальне завдання за темою 10: «Облік і звітність 
внесків до фондів соціального страхування» 

1. Описати податковий облік внесків до фондів соціального 
страхування.  

2. Скласти розрахунок зобов’язання зі сплати збору на 
обов’язкове державне пенсійне страхування по конкретному 
підприємству.  

3. Скласти розрахункову відомість про нарахування та 
перерахування страхових внесків до Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування 
України на випадок безробіття по конкретному підприємству.  

4. Скласти відомість про нарахування і перерахування 
страхових внесків та витрачання коштів Фонду соціального 
страхування від нещасних випадків на виробництві та 
професійних захворювань в Україні. 

5. Скласти звіт про нараховані внески, перерахування та 
витрати, пов’язані із загальнообов’язковим державним 
соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 
працездатності.  

6. Дати оцінку впливу внесків до фондів соціального 
страхування на результати фінансово-господарської діяльності 
підприємства.  
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Індивідуальне завдання за темою 11: «Облік і звітність 
спрощеної системи оподаткування» 

1. Описати податковий облік і звітність єдиного податку 
суб’єктів підприємницької діяльності — юридичних осіб.  

2. Описати податковий облік і звітність фіксованого 
сільськогосподарського податку.  

3. Описати податковий облік і звітність фіксованого податку.  
4. Методика складання декларації про отримані доходи від 

підприємницької діяльності. 

Індивідуальне завдання за темою 12: «Облік і звітність 
місцевих податків і зборів» 

1. Описати податковий облік комунального податку.  
2. Порядок заповнення та терміни подання звітності з 

комунального податку. 
3. Податок із реклами. Диференціація податкових ставок. 

Податкова звітність. 
4. Методика розрахунку та перевірки збору за видачу дозволу 

на розміщення об’єктів торгівлі. 

ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ 

Індивідуально-консультаційна робота студентів проводиться в 
аудиторному режимі згідно з розкладом консультацій та на базах 
практики. В аудиторії викладач надає методичні рекомендації з 
вивчення тем курсу, формулює питання за кожної теми, які має 
опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті 
викладач робить опитування за темою з метою з’ясування, чи 
засвоєно студентом той чи інший матеріал, чи займається студент 
самостійним вивченням курсу, чи виконав він завдання, дане на 
попередній консультації. На консультаційних заняттях 
розв’язуються задачі, з’ясовуються всі незрозумілі студенту 
питання. Окремі консультаційні заняття присвячуються 
підготовці до написання модульного контролю. Викладач 
знайомить з переліком питань, що виносяться на модульний 
контроль, з вимогами щодо викладення питань у контрольній 
роботі, узагальнює в цілому матеріал по логічно-завершеній 
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частині курсу, яка виноситься на модульний контроль, ще раз 
звертає увагу на більш складні та важливі моменти.  

Консультації на базах практики проводяться 1 раз на тиждень.  
 
ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 1. Суть, призначення та роль 
податкового рахівництва 2 

Заняття 2. Податкове планування: 
економічні аспекти, форми та види 2 

Заняття 3. Податкова безпека та податкові 
ризики. Внутрішній податковий аудит 2 

Заняття 4. Податкова звітність. Загальні 
вимоги до податкової звітності 2 

Заняття 5. Модульний контроль за темами 1—5 

Надання 
методичних 
рекомендацій з 
вивчення теми.  
Усне опитування. 
Розв’язування 
задач. 
Перевірка 
виконання 
індивіду-альних 
завдань.  
Проведення 
модульного 
контролю.  

2 

Закінчення табл. 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 

Заняття 6. Облік і звітність податку на 
додану вартість та акцизного збору 

 2 

Заняття 7. Облік і звітність податку на 
прибуток 

 2 

Заняття 8. Облік і звітність податку на 
доходи з фізичних осіб. Облік і звітність 
майнових та ресурсних платежів 

 
2 

Заняття 9. Облік і звітність внесків до фонду 
соціального страхування. Облік і звітність 
спрощеної системи оподаткування 

 
2 

Разом годин:  18 
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ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
СТУДЕНТІВ З ДИСЦИПЛІНИ 

Підсумковий контроль з дисципліни полягає в проведенні 
іспиту. Підсумкова оцінка складається з оцінок проміжного 
контролю та оцінки іспиту в співвідношенні 40 до 60.  

Оцінка як теоретичної так і практичної складової знань, умінь 
і навичок студента здійснюється за 40-бальною шкалою за 
результатами проміжного контролю. Проміжний контроль 
складається з двох модулів. Підсумкова оцінка проміжного 
контролю вважається складеною, якщо студент за підсумками 
контрольних заходів набрав не менше 20 балів.  

До залікової екзаменаційної відомості заноситься підсумкова 
оцінка і проставляється кількість балів.  

Проміжний контроль виставляється за результатами двох 
модулів та участі у відкритому науковому студентському 
семінарі за результатами проведеного наукового дослідження. 

 Письмова контрольна робота (модуль № 1) включає в себе 10 
тестових питань, по 1 балу кожне.  

 Письмова контрольна робота (модуль № 2) включає одну 
комплексну ситуаційну задачу, яка передбачає максимальну 
кількість балів — 20. 

 Написання самостійної роботи та доповідь на відкритому 
науковому студентському семінарі за результатами проведеного 
дослідження.  

Переведення оцінки поточного контролю у традиційну 
систему для фіксації у відповідних документах здійснюється за 
шкалою: 35—40 балів — «відмінно»; 25—30 балів — «добре»; 
20балів — «задовільно»; менше 20 балів — «незадовільно».  

Оцінка за іспит складається із суми оцінок на іспитові 
запитання. Під час виведення підсумкової оцінки проводиться 
перерахування результатів проміжного контролю й іспиту в 100-
бальну оцінку. Максимальна загальна кількість балів — 100. 
Переведення оцінки підсумкового контролю здійснюється за 
шкалою: 85—100 балів — «відмінно»; 65—80 балів «добре»; 
50—60 балів «задовільно»; 45 балів і менше — «незадовільно».  

Оцінка знання теорії, виконання практичних та самостійних 
завдань має три рівні: 0; 5; 10 балів. Критерії оцінки знань з 
теоретичних питань іспиту і письмових завдань (рівні 0—5—10) 
такі: 
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A. Повна відповідь на питання (найвища якість письмового 
завдання), яка оцінюється в 10 балів, повинна відповідати таким 
вимогам: 

1) розгорнутий, вичерпний виклад змісту поставленої у 
питанні проблеми; 

2) повний перелік необхідних для розкриття змісту питання 
економічних категорій та законів; 

3) правильне розкриття змісту зазначених економічних 
категорій та законів, механізму їх взаємозв’язку і взаємодії; 

4) здатність здійснювати порівняльний аналіз різних теорій 
концепцій, підходів та самостійно робити логічні висновки й 
узагальнення. Знання історії створення таких теорій та еволюції 
поглядів основних представників; 

5) уміння користуватися методами наукового аналізу 
економічних явищ, процесів і характеризувати їхні риси та форми 
виявлення; 

6) демонстрація здатності висловлення та аргументування 
власного ставлення до альтернативних поглядів на дане питання; 

7) використання актуальних фактичних та статистичних 
даних, знань дат та історичних періодів, які підтверджують тези 
відповіді на запитання; 

8) врахування (для письмових робіт) усіх додаткових вимог, 
які стосуються відповідного завдання і містяться безпосередньо у 
тексті завдання або у рекомендованих викладачем методичних 
посібниках та наукових виданнях.  

Б. Відповідь на питання оцінюється в 5 балів, якщо: 
1) у відповіді на найвищій бал не розкрито хоча б одного з 

пунктів, вказаних вище (якщо він потрібний для вичерпного 
розкриття питання); 2) при розкритті змісту питання в цілому 
правильно за зазначеними вимогами зроблені помилки.  

В. Відповідь на питання оцінюється в 0 балів, якщо: 
1) під час відповіді на найвищий бал не розкриті три чи 

більше пунктів, зазначених у вимогах до неї (якщо вони потрібні 
для вичерпного розкриття питання); 

2) одночасно наявні два чи більше типів недоліків, які окремо 
характеризують критерії оцінки питання в 5 балів; 

3) висновки, зроблені під час відповіді (у письмовій роботі), 
не відповідають правильним чи загальновизнаним за відсутності 
доказів супротивного аргументами, зазначеними у відповіді; 

4) характер відповіді дає підставу твердити, що особа, яка 
складає іспит (виконала відповідне завдання), неправильно 
зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не 
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відповіла на нього по суті, припустилася грубих помилок у змісті 
відповіді.  

На іспит виноситься 6 завдань: 3 теоретичних питання і 3 
ситуаційні задачі.  

Кожне завдання оцінюється в 0, 5, 10 балів. 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Теоретичні питання: 
1. Дайте визначення податковому рахівництву та обґрунтуйте 

його завдання.  
2. Яким чином формується податкова звітність фіксованого 

сільськогосподарського податку? 
3. Порядок формування показників валових витрат у 

декларації про прибуток підприємства.  

Задачі: 
4. Використовуючи дані, розрахувати суму ПДВ, яку належить 

відобразити в податковій декларації з ПДВ (умовно заповнити 
форми звітності): 

(примітка: підприємство є платником ПДВ з місячним 
податковим періодом). 

 Оприбутковано сировину на складі в розмірі 3000 грн (ПДВ 
600 грн); 

 В звітному періоді отримані по імпорту матеріали: контрактна 
вартість 10000 EUR, курс НБУ на дату оформлення ВМД — 6,10 грн за 
1 EUR, митний збір — 0,2 %; страхові послуги —2000 грн; мито — 2 
%; 

 Сировина та матеріали передані e виробництво зі складу — 
5000 грн. 

 Реалізовано продукції на 80000 грн з ПДВ; 
 Надано іншому підприємству по фінансовому лізингу 

основні засоби на суму 10 000 грн.  
5. Визначити суму сплати єдиного податку фізичної особи — 

суб’єкта підприємницької діяльності — платника єдиного 
податку, який використовує найману працю, та заповнити 
умовно форму розрахунку сплати єдиного податку.  

Суб’єкт підприємницької діяльності за поточний квартал 
провів наступні фінансово-господарські операції: 

— отримав виручку від оптової реалізації купівельних товарів 
— 12280,00 грн; 
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— придбав основні засоби — 3280,00 грн; 
— витратив на ремонт раніше придбаних основних засобів — 

250,00 грн; 
— виплатив заробітну плату найманим працівникам — 

1060,00 грн; 
— придбав товар для подальшої реалізації — 6460,00 грн; 
— найманих працівників — 10 чоловік. 
6. Використовуючи дані, розрахувати суму валових доходів за 

ІІ квартал 2003 року та умовно заповнити форму розрахунку. 
— нараховано проценти за борговими зобов’язаннями по 

отриманому кредиту — 3000 грн; 
— придбано комплект журналу «Бізнес» — 650 грн, журналу 

«Наталі» — 250 грн; 
— прийнято до оплати рахунок постачальника за отриману 

електроенергію — 2700 грн; 
— відвантажено продукції на суму 4200 грн (в тому числі 

ПДВ — 700 грн); 
— за рішенням суду отримано відшкодування за сплачене 

державне мито — 200 грн; 
— отримано роялті від іншої організації — 200 грн. 

8. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

Основна 

1. Про оподаткування прибутку підприємств: Закон України від 
22.05.97 р. №283/97-ВР із змінами і доповненнями. 

2. Про порядок погашення зобов’язань платників податків перед 
бюджетами та державними цільовими фондами: Закон України від 
21.12.2000 р. №2181-ІІІ.  

3. Про податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів: Закон України від 11.12.91 р. №1963-ХІІ у редакції 
Закону України від 18.02.97 р. №75/97-ВР із змінами та доповненнями.  

4. Земельний кодекс України №2768-III від 25.10.01 р. із змінами і 
доповненнями.  

5. Про плату за землю: Закон України від 03. 07. 92 р. №2535-ХІІ. 
6. Про оренду землі: Закон України від 06.10.98 р. №161-ХІV. 
7. Декрет Кабінету Міністрів України № 13-92 від 26. 12. 1992 р. 

«Про прибутковий податок з громадян» із змінами та доповненнями.  
8. Про податок з доходів фізичних осіб: Закон України від 

22.05.2003 р. №889-ІV.  



 237

9. Про податок на додану вартість: Закон України від 03.04.97 р. 
№168/97-ВР із змінами та доповненнями. 

10. Декрет Кабінету Міністрів України «Про акцизний збір» від 
26.12.1992 р. №18-92 із змінами та доповненнями. 

11. Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування: Закон 
України від 09.07.2003 р. №1058. 

12. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на 
випадок безробіття: Закон України від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ із 
змінами та доповненнями. 

13. Про розмір внесків на деякі види загальнообов’язкового 
державного соціального страхування: Закон України від 11.01.2002 р. 
№2980-ІІІ із змінами та доповненнями. 

14. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у 
зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, затратами, зумовленими 
народженням і похованням: Закон України від 18.01.2001 р. №2240-ІІІ 
із змінами та доповненнями. 

15. Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від 
нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності: Закон України від 23.09.99 р. 
№1105-ХІV. 

16. Про страхові тарифи на загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності: Закон України 
від 22.02.2001 р. №2272-ІІІ. 

17. Про радіочастотний ресурс України: Закон України від 
01.06.2000 р. №1770-ІІІ. 

18. Кодекс України «Про надра» від 27. 07. 94 р. №132.  
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 12. 09. 1997 р. №1014 

«Про затвердження базових нормативів плати за користування надрами 
для видобування корисних копалин та Порядку справляння плати за 
користування надрами для видобування корисних копалин».  

20. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 
Порядку встановлення нормативів збору за геологорозвідувальні 
роботи, виконані за рахунок Державного бюджету, та його справляння» 
від 29.01.1999 р. №115.  

21. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 
нормативів збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору 
за користування водами для потреб гідроенергетики і водного 
транспорту» від 18.05.1999 р. №836 зі змінами та доповненнями.  

22. Постанова Кабінету Міністрів України «Про встановлення 
нормативів плати за спеціальне використання водних ресурсів» №164 
від 08 лютого 1997 року. 

23. Лісовий Кодекс України №3852-Х11 із змінами та доповненнями.  
24. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження 

Порядку справляння збору за спеціальне використання лісових ресурсів 



 238

та користування земельними ділянками лісового фонду» від 06.07.1998 
р. №1012. 

25. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження такс 
на деревину лісових порід, що відпускається на пні, і на живицю» від 
20. 01. 1997 р. №44 із змінами та доповненнями.  

26. Постанова Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку 
встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього 
природного середовища і стягнення цього збору» від 01.03.1999 р. №303.  

27. Про Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через 
державний кордон України: Закон України від 04.11.1999 р. №1212-
XIV у редакції Закону України №2659-ІІІ від 12.07.2001 р. 

28. Закон України «Про збір на розвиток виноградарства, 
садівництва та хмелярства» від 09.04.99 р. №587-ХІV. 

29. Декрет Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і 
збори» від 20.05.1993 року №56-93 із змінами та доповненнями. 

30. Укази Президента України «Про спрощену систему 
оподаткування, обліку та звітності суб’єктів малого підприємництва від 
28.06.1999 р. №746/99 «Про внесення змін до Указу Президента 
України від 03.07.98 р. №727. 

31. Постанова Кабінету міністрів України від 16.03.2000 р. №507 
«Про роз’яснення Указу Президента України від 03.07.1998 р. №727».  

32. Про фіксований сільськогосподарський податок: Закон України 
від 17.12.98 р. №320 із змінами та доповненнями.  

Додаткова 

1. Апель А., Гунько В. Обналичивание и оффшорный бизнес в 
схемах. — СПб: Питер, 2002. 

2. Бирковский Д. Применение оффшорных компаний в Украине. — 
Х.: Ранок, 2002. 

3. Гарасим П. М., Гарасим А. П., Хомин П. Я. Податковий облік і 
звітність на підприємствах (єдність і розходження з національними 
стандартами). Монографія. — Л.: Українські технології, 2001. — 167 с.  

4. Грек Г., Чимшит О. В. Справочное пособие предприятия-
налогоплательщика. — Д., 2001. 

5. Кучерявенко Н. П. Налоговое право: Учебник — Х.: Консум, 1997.  
6. Лапшин Ю. В., Онищенко В. А., Петриченко О. О., Попова Р. М., 

Чорноус Н. В. Місцеві податки, збори і неподаткові платежі [у 2 ч. ] / За 
ред. М. Я. Азарова — К.: Експерт-Про, 2000. 

7. Мурашко В. М., Сторожук Т. М., Мурашко О. В. Контроль і 
ревізія фінансово-господарської діяльності: Навч. посібник — К.: ЦУЛ, 
2003. 

8. Назарбаева И. Налоговый учет: правила ведения и 
документальное обепечение — Д., 1999. — Ч. 2. 



 239

9. Павленко Н. На допомогу бухгалтеру: 104 бліц-уроки. –н-те вид., 
перероб. і допов. — X.: Фактор, 2001. 

10. Панасюк В. М. Податковий облік: Навч. посібник. — Т.: Карт-
Бланш, 2002. С. 8—10. 

11. Податок на прибуток / Уклад. С. Томашпольський. — Х.: Фактор, 
2001. 

12. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств: Підручник 3-тє вид., 
перероб. та доп. — К.: КНЕУ, 2000. — С. 81—92. 

13. Опарін В. М. Фінанси (Загальна теорія): Навч. посібник — 2-ге 
вид., доп. та перероб. — К.: КНЕУ, 2001. — С. 142. 

14. Савченко В. Я. Аудит: Навчальний посібник — Київ: КНЕУ, 2002.  
15. Рязанова Н. С. Фінансове рахівництво: Навч. посібник — К.: 

Знання-Прес, 2002. — 246 с. — (вища освіта ХХІ століття). 
16. Федосов В. М., Опарін В. М. Податкова система України — К.: 

Либідь, 1994. 
17. Фоменко А. Є. К нам пришел налоговый инспектор: 

Бухгалтерская отчетность и методы ее проверки — О.: ОКФА, 1994. 
18. Чижевська Л. В., Пархоменко В. М., Кривошей М. М. Звітність 

підприємства: Навч. посібник для студентів вищих навч. закладів. 
—Ж.: ЖІТІ, 2003. — 436 с. 

 
 
 
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 

ДИСЦИПЛІНИ 
 

«ПОДАТКОВА СТАТИСТИКА» 
 

Укладач 
О. К. Мазуренко, канд. екон. наук, доц. 

 
1. ВСТУП 

 
Навчальна дисципліна «Податкова статистика» є однією з 

основних у процесі підготовки спеціалістів вищої кваліфікації 
для фінансових та статистичних органів. Вона повинна дати 
студентам знання в галузі теорії та практики оподаткування 
фізичних та юридичних осіб, у методиках статистичного аналізу 
фінансових потоків, у процесі мобілізації доходів до державного, 
місцевого бюджетів та позабюджетних фондів. 

Мета дисципліни — оволодіти теоретичними основами 
збору, обробки та аналізу інформації про явища та процеси в 
сфері оподаткування; вивчення методологічних засад статистичної 
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оцінки ступеня впливу системи оподаткування на фінансові 
результати держави, окремих регіонів, господарюючих суб’єктів. 

Завдання полягає у формуванні у студентів твердих 
теоретичних знань та практичних навичок статистичного 
дослідження в галузі оподаткування. Після вивчення цього курсу 
студенти повинні мати чітке уявлення про систему основних 
статистичних показників та методику їх розрахунку на 
загальнодержавному, регіональному та галузевому рівнях, робити 
обґрунтовані висновки за результатами розрахунків і порівнянь. 

Предметом вивчення є кількісна характеристика обсягу, 
структури, динаміки і взаємозв’язків явищ та процесів, що 
відбуваються в системі оподаткування.  

В процесі вивчення курсу під керівництвом викладача студент 
здійснює статистичне дослідження взаємозв’язку показників 
макро- та мезоекономічного розвитку в цілому, окремих галузей, 
видів діяльності, регіонів, груп населення, підприємств. При 
цьому застосовується коректно підібраний комплекс 
статистичних методів і моделей. 
У студентів повинні бути сформовані чіткі уявлення щодо: 
 теоретичних передумов статистичного дослідження на 

основі знань, набутих у процесі вивчення дисциплін, 
передбачених навчальним планом; 

 інформаційного забезпечення дослідження; 
 побудови системи статистичних показників; 
 застосування методів статистичного аналізу; 
 статистичного обґрунтування рекомендацій і пропозицій з 

метою прийняття управлінських рішень. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання 
 Назва теми 

Лек
ції 

Пра
кт. 

І
К
Р 

СР
С 

Лек
ції 

Пра
кт. 

І
К
Р 

СР
С 

Лек
ції 

Пра
кт. 

І
К
Р 

СР
С 

1 

Предмет, 
метод та 
завдання 
податкової 
статистики 

2 — 2 10 2 — — 10 2 — — 14 

2 

Принципи, 
поняття та 
класифікаці
ї податків 

2 — 2 10 2 — — 12 2 — — 10 

3 

Структурни
й аналіз 
податкової 
політики 

2 — 4 18 2 2 — 14 2 1 — 14 
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4 

Пряме 
оподаткува
ння. 
Прибуткови
й податок 

2 — 12 10 2 2 — 12 2 1 — 14 

5 

Непрямі 
податки. 
Податок на 
додану 
вартість 

2 — 2 10 2 2 — 12 2 1 — 10 

6 

Податки — 
дохідна база 
державного 
бюджету 

2 — 4 10 2 — — 14 2 — — 10 

7 
Місцеві 
податки і 
збори 

2 — 4 10 2 — — 10 2 — — 10 

8 

Статистичн
е вивчення 
податкових 
надходжень 
до бюджету 

2 — 8 18 2 2 — 18 2 2 — 18 

9 

Прогнозува
ння 
податкових 
надходжень 

2 — 4 8 2 2 — 16 2 1 — 18 
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1
0 

Регіональни
й аналіз 
податкових 
надходжень 

2 — 2 4 2 2 — 12 2 — — 12 

 Всього 20 — 34 108 20 12 — 130 20 6 — 136 
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3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ ПО ТЕМАХ 

Тема 1. Предмет, метод та завдання податкової статистики 

Об’єктивна необхідність податків. Специфічні ознаки податків, їх 
характеристика. Податки як економічна, фінансова категорія. 
Податки — їх роль в економічній системі суспільства. Теоретичні 
основи податкової статистики. Завдання, що вирішує податкова 
статистика. 

Тема 2. Принципи, поняття та класифікації податків 

Принципи побудови податкової системи: економічна 
ефективність, гнучкість, визначеність оподаткування. Поняття 
податку і податкової системи: суб’єкт оподаткування, об’єкт 
оподаткування, ставка податку, функції податку, податкові 
пільги. 

Класифікація податків: загальні, місцеві, прямі, непрямі. 
Класифікація категорій податків відповідно до міжнародних 
стандартів: податки на дохід, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості капіталу, відрахування на соціальний 
захист, податки на фонд заробітної плати, податки на власність, 
внутрішні податки на товари і послуги, податки на міжнародну 
торгівлю. 

Тема 3. Структурний аналіз податкової політики 

Статистичний аналіз структури та оцінка структурних зрушень в 
оподаткуванні. Критерії ефективності податкової політики. 
Тенденції в структурі оподаткування. Системність у побудові 
податкової політики. Взаємозв’язок фіскальної і регулюючої 
функції податків. Оцінка співвідношення прямих і непрямих 
податків. Оцінка впливу податкової політики на сукупний попит. 
Вплив податкової політики на стан платіжного балансу. Обмеження 
споживання через податки. 
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Тема 4. Пряме оподаткування. Прибутковий податок 

Види прямого оподаткування. Статистичний аналіз особистих 
і реальних податків. Визначення платника об’єкта 
оподаткування. Поняття оподатковуваного доходу. Прибутковий 
податок з юридичних та фізичних осіб. Статистичне вивчення 
структури, динаміки прибуткового податку.  

 
Тема 5. Непряме оподаткування.Податок на додану вартість 

Визначення доданої вартості. Методи розрахунку доданої 
вартості на мезо- та макрорівнях. Аналіз об’єкта оподаткування. 
Джерела інформації про податок на додану вартість. 
Статистичний аналіз податку на додану вартість. 

Тема 6. Податки — дохідна база державного бюджету 

Податки — матеріальна основа держави. Залежність податків 
від бюджетних систем. Формування дохідної бази державного 
бюджету. Закріплені податки та податки, що регулюються. 
Інструменти податкового регулювання: податок з продажу, 
акцизи, мито, податок на експорт, інвестиційні стимули. 

Тема 7. Місцеві податки і збори 

Різновид місцевих податків. Їх граничні розміри. Статистичне 
вивчення сукупності місцевих податків, аналіз їх внеску в 
доходну базу місцевих бюджетів. 

Тема 8. Статистичне вивчення податкових надходжень до 
бюджету 

Аналіз структури та структурних зрушень податкових доходів 
бюджету. Оцінка внеску кожного з видів податків до бюджету. 
Регіональний аналіз надходжень до державного бюджету. 
Коефіцієнти локалізації та концентрації податкових та 
неподаткових доходів.  
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Тема 9. Прогнозування податкових надходжень 

Статистичний аналіз динамічних рядів податкових 
надходжень до бюджету. Статистичні характеристики 
динамічних рядів. Вивчення тенденцій надходження податкових 
платежів до бюджету. Прогнозування податкових надходжень. 

Тема 10. Регіональний аналіз податкових надходжень 

Міжрегіональні порівняння структури та обсягів податкових 
платежів, податкових баз і платників податків. Оцінка 
концентрації та локалізації. Крива Лоренца. Рейтингова оцінка 
регіонів за величиною податкових надходжень. 

4. ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА НАД 
ДИСЦИПЛІНОЮ 

Самостійна робота є обов’язковим складовим елементом 
засвоєння курсу. Основною формою виконання самостійної 
роботи є виконання додаткового обсягу навчально-аналітичних 
робіт за темами курсу з метою закріплення та поглиблення 
практичних навичок та вмінь. Завдання для самостійної роботи 
студенти одержують на першому практичному занятті. Контроль 
за результатами самостійної роботи покладається на викладача, 
який веде практичні заняття. Результати контролю 
відображуються в журналі групи за чотирибальною шкалою. 

Додатковими формами самостійної роботи з окремих тем та 
розділів можуть бути: 

 Наукові реферати з актуальних питань статистичного 
аналізу державних фінансів; 

 Виконання конкретних завдань з аналізу макроекономічної 
інформації з держбюджетної наукової тематики кафедри; 

 Підготовка доповідей та повідомлень на наукові студентські 
конференції з питань методології та методики аналізу 
економічних показників на макрорівні. 
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5. ЗАВДАННЯ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ ВИРОБНИЧОЇ 
ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО ЇХ 

ОФОРМЛЕННЯ 

1. Сформулювати мету і завдання статистичного дослідження 
системи оподаткування. 

2. Висвітлити методологічні засади статистичного 
дослідження на макро- та мезо-рівнях, зокрема стосовно 
системності, пропорційності, збалансованості, класифікації 
методів і моделей аналізу, інформаційного забезпечення, 
чинників внутрішнього і зовнішнього середовища, системи 
показників. 

Здійснити дослідження макроекономічного розвитку за 
такими напрямками: 

 відображення місця податків у розподілі та перерозподілі 
національного доходу; 

 аналіз прямого оподаткування; 
 статистичний аналіз структури та динаміки податку на 

доходи фізичних осіб; 
 статистичний аналіз структури та динаміки податку на 

доходи фізичних осіб; 
 статистичний аналіз структури та динаміки податку на 

прибуток підприємств; 
 статистичний аналіз непрямого оподаткування; 
 статистичний аналіз мита та акцизного збору; 
 статистичний аналіз податку на додану вартість; 
 визначити роль податків у формуванні доходів державного 

бюджету; 
 визначити роль податків у формуванні доходів місцевих 

бюджетів; 
 регіональний аналіз податкових надходжень; 
 зведена оцінка ефективності оподаткування регіонів 
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6. ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНА РОБОТА 

Мета індивідуально-консультаційної роботи полягає у 
можливості якомога повнішого з’ясування студентами основних 
положень, класифікацій, напрямків та методів аналізу податкової 
системи. 

Цей напрям навчальної роботи здійснюється у вигляді : 
 індивідуальних занять з окремими студентами; 
 консультацій в академічних групах — раз на два тижні; 
 перевірки завдань, що винесені на поточний контроль; 
 захисті завдань, що винесені на поточний контроль. 
 
ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної роботи Кількість 
годин 

1. Предмет, метод та завдання 
податкової статистики 2 

2. Принципи, поняття та 
класифікації податків 4 

3. Структурний аналіз 
податкової політики 

Надання методичних 
рекомендацій з вивчення теми. 
Усне опитування. 
Розв’язування типових задач 
Перевірка виконання індивіду-
альних завдань. 
Захист завдань, що винесені на 
поточний контроль 

4 

4. Пряме оподаткування. При-
бутковий податок 2 

5. Непрямі податки. Податок 
на додану вартість 2 

6. Податки — доходна база 
державного бюджету 4 

7. Місцеві податки і збори 4 

8. Статистичне вивчення 
податкових надходжень до 
бюджету 

6 

9. Прогнозування податкових 
надходжень 4 

10. Регіональний аналіз 
податкових надходжень 

 

2 

Всього  34 
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7. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ 

Оцінювання знань студентів здійснюється згідно з Порядком 
оцінювання знань студентів магістерського рівня підготовки, 
ухваленого Вченою радою університету 27.11.2003 р., який 
передбачає комплексне оцінювання знань за результатами 
поточного і підсумкового контролю. Метою поточного контролю 
є спонукання студентів до систематичної роботи над вивченням 
дисципліни, виявлення рівня теоретичних знань та практичних 
навичок, поглиблення їх шляхом самостійної роботи 
(індивідуальної підготовки). Для поточного контролю 
застосовують таку форму навчальної роботи як реферат. 
Максимальна оцінка — 40 балів. Реферат оцінюється за такими 
критеріями: 

 
Оцінка Критерії 

35—40 балів Тема дослідження розкрита повністю, бездоганно 
оформлений реферат; використані комп’ютерні технології і 
графічно-візуальні методи  

25—30 балів Тема дослідження розкрита, але висновки недостатньо 
аргументовані, є зауваження щодо оформлення ілюстрацій 
та бібліографії  

20 балів Не всі аспекти проблеми розкриті, є зауваження щодо 
викладення анотації та висновків, оформлення ілюстрацій та 
бібліографії 

Примітка: якщо студент одержав за реферат менше 20 балів, він не допускається до 
іспиту  

Змістовно-методичне забезпечення письмового іспиту з 
дисципліни «Податкова статистика « здійснює кафедра 
статистики. Екзаменаційні завдання іспиту складаються на основі 
затвердженої програми курсу. Об’єктом контролю знань є 
результати виконання письмових екзаменаційних завдань. 
Структурно екзаменаційний білет складається з шести завдань, 
які відповідають змісту курсу. 

Розроблені, схвалені на засіданні кафедри статистики  
екзаменаційні білети друкуються на спеціальних бланках,  
підписуються лектором потоку і затверджуються завідувачем  
кафедри. 
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Кафедра статистики у визначені навчальною частиною 
університету терміни організує проведення передекзаменаційних 
консультацій з дисципліни «Податкова статистика»  

ОЦІНКА ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ НА ІСПИТІ 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 100-бальною 
системою з подальшим переведенням у традиційну 4-бальну 
систему. 

Кожне завдання екзаменаційного білета оцінюється окремо за 
наступною шкалою: 10; 5; 0 балів. Перехід від 100-бальної до 4-
бальної системи здійснюється за такою шкалою: 

— оцінка «незадовільно» — менше 50 балів; 
— оцінка «задовільно» — 50—65 балів; 
— оцінка «добре» — 65—80 балів; 
— оцінка «відмінно» — 85—100 балів. 
Результати іспиту оцінюються в діапазоні від 0 до 60 балів. В 

разі, коли відповідь студента оцінена менш як у 30 балів, він 
отримує незадовільну оцінку за результатами іспиту та загальну 
незадовільну оцінку. 

Для оцінювання рівня відповідей студентів використовуються 
такі критерії: 

— відмінний рівень (10 балів) — володіння методами і 
здійснення системного статистичного аналізу об’єкта 
дослідження і обґрунтування на цій основі управлінських рішень; 

— задовільний рівень (5 балів) — недостатнє використання 
методів статистичного аналізу та недостатня обґрунтованість 
управлінських рішень; 

— незадовільний рівень (0 балів) недостатнє та некоректне 
використання методів статистичного аналізу і відсутність 
обґрунтованих управлінських рішень. 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Структура доходів зведеного бюджету за два роки 
характеризується даними: 

Показник Базисний період Поточний період 

Доходи 100,0 100,0 
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Податкові надходження 75,56 76,44 

Неподаткові надходження 8,98 10,35 

Доходи від операцій з капіталом 0,20 1,32 

Офіційні трансферти 0,01 0,00 

Державні цільові фонди 15,25 11,89 

Оцініть зміни в структурі доходів зведеного бюджету за 
допомогою лінійного коефіцієнта структурних зрушень. Зробіть 
висновки. 

2. За поточний рік податкові надходження до зведеного 
бюджету зросли на 7,5 %, а загальний обсяг доходів — на 3 %. 
Визначте коефіцієнт еластичності податкових надходжень від 
загальної суми доходів зведеного бюджету. 

3. Темпи зростання ВВП та податкових надходжень до 
державного бюджету, у % до попереднього періоду, подані в 
таблиці. 

Показник Базисний Поточний 

Прямі податки 104,8 105,2 

Непрямі податки 102,5 104,1 

ВВП 102,7 103,6 

Визначте коефіцієнт еластичності податкових надходжень від 
ВВП. Зробіть висновки. 

4. Маємо дані, млн грн: 
 Прибутковий податок, податок на збільшення ринкової 

вартості капіталу  85 
 Відрахування на соціальне страхування  52 
 Податки на заробітну плату та робочу силу  25 
 Податки на власність  12 
 Податки на міжнародну торгівлю  11 
 Надходження від сплати штрафів  4 
 Інші податки  6 
Визначте суму податкових надходжень до державного бюджету. 

5. За даними про податок на додану вартість, ставку податку і 
податкову базу по регіону визначте абсолютний приріст 
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податкових надходжень, обумовлений змінами ставки податку і 
бази оподаткування. Зробіть висновки. 

Півріччя 
Показник 

І ІІ 

Сума податку на додану вартість, тис грн 16 560 17 271 

Ставка податку на додану вартість, % 20 15 

Додана вартість, тис. грн 82 800 115 140 

6. Дані про міжбюджетні трансферти у формуванні доходів та 
видатків місцевого бюджету за два періоди наведені в табл., млн грн. 

Показник Базисний Поточний 

Доходи місцевого бюджету 13,2 13,7 

у т.ч. міжбюджетні трансферти 4,1 6,9 

Видатки місцевих бюджетів 13,6 13,7 

у т.ч. офіційні трансферти 0,4 1,2 

 
Визначте:  
а) питому вагу трансфертів у доходах і видатках місцевого 

бюджету; 
б) проведіть порівняльний аналіз отриманих показників. 
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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИВЧЕННЯ 
ДИСЦИПЛІНИ 

 
«ОПОДАТКУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ» 
 

Укладач 
І. А. Золотько, канд. екон. наук, доц. 

 
1. ВСТУП 

Дисципліна «Оподаткування експортно-імпортних операцій» 
належить до числа спеціальних базових фінансових дисциплін і 
вивчає конкретні форми прояву економічних законів у 
зовнішньоекономічній сфері в процесі розподілу та 
перерозподілу частини вартості валового внутрішнього продукту 
та національного доходу з метою створення загальнодержавного 
централізованого фонду грошових коштів. Дисципліна органічно 
пов’язана з такими навчальними предметами, як «Податкова 
система», «Бюджетний менеджмент» «Податковий менеджмент», 
«Податковий контроль», «Податкове рахівництво». 

Мета викладання цієї дисципліни — вивчення сукупності 
фінансових відносин, які виражають розподіл та перерозподіл 
вартості валового внутрішнього продукту від юридичних та 
фізичних осіб до загальнодержавних централізованих фондів у 
процесі здійснення зовнішньоекономічних операцій, що 
становить теоретичну основу дисципліни. Крім того, велика 
увага приділяється вивченню практичних засад оподаткування 
експортно-імпортних операцій в Україні. Це необхідно 
майбутньому спеціалісту щоб вільно орієнтуватись в 
оподаткуванні зовнішньоекономічної сфери, об’єктивно 
оцінювати зміни, що відбуваються в податковій політиці, 
розуміти суть і тенденції податкових процесів, розробляти і 
вирішувати актуальні питання теорії і практики розбудови 
системи оподаткування зовнішньоекономічних відносин 
держави. 

Завдання курсу — дати правильне розуміння закономірностей 
у сфері оподаткування експорту та імпорту, розкрити шляхи 
використання цих закономірностей у практиці податкової роботи, 
навчити вільно орієнтуватись у податковому законодавстві і 
застосовувати отримані знання в податковій практиці. 
Предметом вивчення є механізм оподаткування експортно-
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імпортних операцій та порядок здійснення контролю 
податковими та митними органами за правильним та своєчасним 
надходженням відповідних податків і зборів. 

Після опанування даного курсу студент повинен: 
— знати теоретичні основи становлення і розвитку 

зовнішньоекономічного оподаткування; розуміти закономірності 
у цій сфері податкових відносин; 

— знати механізм стягнення всіх податків та обов’язкових 
платежів, що стягуються при експортно-імпортних операціях; 

— розуміти положення законодавства; 
— вміти застосовувати отриманні знання для самостійного 

нарахування податків і обов’язкових платежів; 
— розробляти та вирішувати актуальні питання теорії і 

практики розбудови зовнішньоекономічного оподаткування 
держави. 
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2. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ 

Кількість годин 

Денна форма навчання Вечірня форма навчання Заочна форма навчання 
Назва теми 

Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС Л С(П) І СРС 

Модуль 1.
1. Система експортно-
імпортного 
оподаткування: 
теоретичні та 
організаційні засади 

3  5 12 3 1  8 3   18 

2. Адміністрування 
податків на експорт та 
імпорт 

3  5 12 3 1  8 3 1  18 

3. Мито 2  4 16 2 1  14 2 1  16 

4. Акцизний збір 2  4 14 2 2  18 2 1  16 

Модуль 2.
5. Податок на додану 
вартість 

2  4 14 2 2  18 2 1  18 
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6. Митні збори. Єдиний 
збір, який справляється 
у пунктах пропуску 
через державний кордон 
України 

3  4 15 3 2  18 3 1  18 

7. Особливості 
оподаткування деяких 
видів експортно-
імпортних операцій 
для суб’єктів 
підприємницької 
діяльності 

3  4 13 3 2  16 3 1  16 

8. Особливості 
оподаткування 
фізичних осіб 

2  4 12 2 1  20 2   16 

Разом годин: 20  34 108 20 12  130 20 6  136 
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3. РОЗГОРНУТА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ 

Тема 1. Система експортно-імпортного оподаткування: 
теоретичні та організаційні засади 

Митна система та митна справа. Митна політика — цілі і 
завдання. Митне оподаткування як один із напрямів митної 
політики та засіб митного регулювання. Податки та обов’язкові 
платежі, які стягуються при експортно-імпортних операціях: 
загальна характеристика.  

Митна служба як орган, на який покладається безпосереднє 
здійснення митної справи. Структура митних органів України. 
Основні завдання митних органів. Митний контроль як одне з 
головних завдань митних органів. Мета здійснення митного 
контролю. Основні форми митного контролю. Порядок 
визначення терміну перебування товарів та транспортних засобів 
під митним контролем. Повноваження посадових осіб митниці з 
метою здійснення митного контролю. Відповідальність суб’єктів 
зовнішньоекономічної діяльності за порушення митних правил. 
Види адміністративної відповідальності. Кримінальна 
відповідальність. Порядок оскарження суб’єктами 
зовнішньоекономічної діяльності постанови у справі порушення 
митних правил. Відповідальність митних органів за неправомірні 
дії. 

Податкова служба як один із контролюючих органів 
правильності та своєчасності сплати податків, пов’язаних з 
експортом та імпортом. Взаємодія митних та податкових органів 
у сфері митного оподаткування. Повноваження і функції 
податкових органів у сфері контролю за митним оподаткуванням. 
Фінансові санкції, які накладаються податковими органами за 
порушення платниками законодавства у зовнішньоекономічній 
сфері.  

Правові засади експортно-імпортного оподаткування. Основні 
законодавчі акти. Нормативно-інструктивні матеріали органів 
виконавчої влади. 

Тема 2. Адміністрування податків на експорт та імпорт 

Облік платників у митних органах. Порядок реєстрації 
суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Документи, які 
подаються для постановки на облік у митному органі. Порядок 
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присвоєння облікового номера та видачі облікової картки 
суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності. Митний брокер як 
суб’єкт зовнішньоекономічних відносин: його права в галузі 
митної справи, обов’язки та відповідальність, взаємовідносини з 
особою, яку він представляє. 

Облік надходження платежів у митних органах. Документи, на 
основі яких здійснюється контроль за нарахуванням і сплатою 
податків та обов’язкових платежів у митних органах.  

Порядок сплати митних платежів. Митне оформлення як 
основна форма контролю митних органів за правильністю 
нарахування і своєчасністю сплати податків на експорт та імпорт. 
Поняття і мета митного оформлення. Порядок визначення місця 
митного оформлення. Види митного режиму. Митне 
декларування як основна складова митного оформлення. Види 
митних декларацій. Митна декларація як основний документ, в 
якому зазначаються нараховані суми податків на експорт та 
імпорт. Порядок заповнення митної декларації.  

Порядок надання відстрочень щодо митних платежів. Порядок 
стягнення податкового боргу щодо митних платежів. Порядок і 
терміни перерахування митних платежів з рахунків митниць на 
рахунки Державного казначейства України. 

Організація обліку платників і надходжень по податках на 
експорт і імпорт в податкових органах. Форми контролю 
податкових органів за правильністю та своєчасністю сплати 
податків на експорт та імпорт. 

Тема 3. Мито 

Мито: загальна характеристика. Мито в системі непрямих 
податків: порівняльна характеристика.  

Платники мита. Об’єкт оподаткування. Митний тариф. Види 
мита. Ввізне мито. Вивізне мито. Види митних ставок: тверді, 
процентні та комбіновані. Види ставок залежно від країни 
походження товарів: преференційні, пільгові, повні. Порядок 
визначення країни походження товару. Порядок визначення 
товарної позиції товару, що переміщується через митний кордон. 
Пільги для юридичних осіб.  

Поняття митної вартості. Декларація митної вартості: порядок 
складання і подання. Методи визначення митної вартості: за 
ціною угоди щодо товарів, які імпортуються; за ціною угоди 
щодо ідентичних товарів; за ціною угоди щодо подібних 
(аналогічних) товарів; на основі віднімання вартості; на основі 
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додавання вартості; резервний. Документи, які подає декларант 
для підтвердження заявлених відомостей про митну вартість 
товарів, що переміщуються через митний кордон України. 
Умови, за яких митні органи мають право самостійно визначити 
митну вартість товарів, що переміщуються через митний кордон. 
Порядок оскарження декларантом митної вартості товарів, 
визначеної митним органом. 

Порядок визначення суми мита, заповнення вантажної митної 
декларації та сплати на рахунки митних органів. Порядок 
надання відстрочень. Повернення надміру стягнутих сум мита 
або зарахування їх у рахунок майбутніх платежів. 

Тема 4. Акцизний збір 

Акцизний збір як форма специфічних акцизів. Акцизний збір 
у системі інших непрямих податків при оподаткуванні 
експортно-імпортних операцій: порівняльна характеристика.  

Платники акцизного збору при здійсненні 
зовнішньоекономічних операцій. Об’єкт оподаткування для 
імпортних товарів. Пільги щодо експорту підакцизних товарів. 
Перелік підакцизних товарів. Види ставок по акцизному збору : 
тверді (фіксовані), процентні (пропорційні) та комбіновані.  

Порядок визначення бази оподаткування для товарів, за якими 
встановлено процентні або комбіновані ставки при імпорті 
підакцизних товарів. Порядок декларування імпортерами 
максимальних роздрібних цін на підакцизні товари. 

Порядок визначення суми акцизного збору для імпортних 
товарів, щодо яких застосовуються процентні або комбіновані 
ставки. Порядок визначення суми акцизного збору для імпортних 
товарів, щодо яких застосовуються тверді ставки.  

Порядок митного оформлення підакцизних товарів. 
Оформлення попередньої (акцизної) вантажної митної декларації 
як передумови ввезення підакцизних товарів на митну територію 
України. Строки сплати акцизного збору. Порядок перерахунку 
податкових зобов’язань платника акцизного збору при перетині 
товарами митного кордону України. 

Особливості у механізмі оподаткування алкогольних та 
тютюнових виробів. Акцизні марки: порядок їх отримання 
імпортерами. Строки сплати акцизного збору для імпортерів 
алкогольних та тютюнових виробів. Особливості митного 
контролю за транзитом алкогольних та тютюнових виробів. Види 
заходів гарантування доставки товарів до митного органу 
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призначення: надання власником товарів (уповноваженою ним 
особою) гарантій митним органам; охорона та супроводження 
товарів митними органами; перевезення товарів митним 
перевізником; перевезення на умовах Митної конвенції про 
міжнародне перевезення вантажів із застосуванням книжки МДП 
1975 року. 

Взаємодія митних і податкових органів щодо контролю за 
експортом спирту та алкогольно-горілчаних виробів. 

Тема 5. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, його місце в системі 
непрямого оподаткування експортно-імпортних операцій, 
переваги та недоліки.  

Платники податку на додану вартість та об’єкт оподаткування 
у сфері експортно-імпортних операцій. Пільги по податку на 
додану вартість. Види пільг по податку на додану вартість: 
нульова ставка, звільнення від оподаткування, виключення з 
об’єкта оподаткування. Операції, що включаються в об’єкт 
оподаткування щодо зовнішньоекономічної діяльності. Перелік 
операцій, виключених з об’єкта оподаткування. Сутність 
нульової ставки по податку на додану вартість та її застосування 
в зовнішньоекономічних операціях. Звільнення від 
оподаткування ПДВ по експортно-імпортних операціях. 

Порядок визначення бази оподаткування для експортно-
імпортних операцій. 

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що 
підлягає сплаті при переміщенні товарів через митний кордон 
України. Порядок заповнення вантажної митної декларації та 
сплати податку. Контроль митних органів за правильністю 
нарахування суми ПДВ. 

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що 
підлягає сплаті при експорті (імпорті) робіт та послуг. Контроль 
податкових органів за правильністю нарахування ПДВ на 
експорт (імпорт) робіт та послуг. 

Строки сплати ПДВ. Порядок визначення дати податкового 
зобов’язання та дати податкового кредиту по експортно-
імпортних операціях. Порядок відшкодування податку на додану 
вартість з бюджету для експортних операцій.  

Податковий вексель. Умови та порядок надання платником 
податкового векселя митним органам при переміщенні товарів 
через митний кордон. Забезпечення податкових векселів. 
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Порядок надання довідки про відповідність статусу імпортера 
встановленим вимогам податковими органами. Погашення 
податкових векселів. Порядок включення сум податкового 
векселя до суми податкових зобов’язань і суми податкового 
кредиту платника. Порядок обліку податкових векселів у 
митних і податкових органах. 

Тема 6. Митні збори. Єдиний збір, який справляється у 
пунктах пропуску через державний кордон України 

Митні збори як плата за здійснення митного оформлення 
митними органами. Порівняльна характеристика сутності митних 
зборів як обов’язкових платежів та податків на експорт та імпорт. 

Види митних зборів: за митне оформлення товарів та інших 
предметів; за митне оформлення тимчасово ввезеного (вивезеного) 
майна під зобов’язання про його зворотне вивезення (ввезення); за 
митне оформлення товарів у разі транзиту; за митне оформлення 
товарів у разі ввезення на митний ліцензійний склад; за 
перебування товарів та інших предметів під митним контролем; за 
митне оформлення товарів та інших предметів у зонах митного 
контролю на територіях і в приміщеннях підприємств, що 
зберігають такі товари та інші предмети, чи поза робочим часом, 
установленим для митниці. Платники та база нарахування митних 
зборів. Види ставок щодо митних зборів: фіксовані та процентні. 

Особливості застосування зборів за митне оформлення товарів 
та інших предметів. Особливості застосування зборів за 
перебування товарів та інших предметів під митним контролем: 
порядок визначення строку перебування під митним контролем 
при ввезенні товарів різними видами транспорту; операції, з яких 
не стягуються митні збори за перебування під митним контролем. 
Особливості справляння плати за митне оформлення товарів і 
транспортних засобів поза місцем розташування митних органів 
або поза робочим часом, установленим для митних органів. 

Порядок заповнення вантажної митної декларації та сплати 
митних зборів. Відстрочення та розстрочення сплати митних 
зборів. Повернення надміру стягнених сум митних зборів або 
зарахування їх у рахунок майбутніх платежів. 

Єдиний збір як плата за здійснення різних видів контролю при 
перетині товарами митного кордону та за проїзд транспортних 
засобів автомобільними дорогами. Види контролю, за які 
стягується єдиний збір. Операції щодо яких не нараховується 
єдиний збір. Платники єдиного збору. Ставки єдиного збору. 
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Порядок нарахування єдиного збору. Документи, які подає 
декларант для нарахування єдиного збору. Порядок взаємодії 
контрольних служб під час справляння єдиного збору. 
Особливості нарахування плати за проїзд транспортного засобу 
автомобільними дорогами і додаткової плати за проїзд 
автомобільного транспортного засобу з перевищенням 
встановлених загальної маси, осьових навантажень та (або) 
габаритних параметрів. Порядок заповнення єдиного платіжного 
документа та сплати єдиного збору. Контроль митних органів за 
правильністю та повнотою сплати єдиного збору. 

Тема 7. Особливості оподаткування деяких видів експортно-
імпортних операцій для суб’єктів підприємницької діяльності 

Оподаткування операцій з давальницькою сировиною у 
зовнішньоекономічних відносинах. Порядок оподаткування 
ввезення на митну територію України давальницької сировини 
іноземного замовника та вивезення виробленої з неї готової 
продукції. Порядок оподаткування при реалізації на митній 
території України готової продукції, що вироблена з 
давальницької сировини, ввезеної іноземним замовником. 
Порядок оподаткування при закупівлі на митній території України 
іноземним замовником давальницької сировини та порядок 
реалізації або вивезення виробленої з неї готової продукції. 
Порядок оподаткування вивезення давальницької сировини 
українського замовника за межі митної території України та 
повернення в Україну готової продукції. Відповідальність за 
порушення здійснення операцій з давальницькою сировиною. 
Порядок видачі, обліку, відстрочення та оплати (погашення) 
векселя (письмового зобов’язання), що видається суб’єктом 
підприємницької діяльності при здійсненні операції з 
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. 
Контроль податкових та митних органів за правильністю та 
своєчасністю сплати податків при здійсненні операції з 
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах. 

Особливості оподаткування майна, яке переміщуються через 
митний кордон як внесок іноземного інвестора до статутного 
фонду підприємства, а також за договорами про спільну 
інвестиційну діяльність. Порядок видачі, обліку і погашення 
векселів. Порядок оподаткування у разі відчуження майна. 
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Особливості оподаткування товарів, що ввозяться до 
спеціальних економічних зон та територій пріоритетного 
розвитку. 

Особливості оподаткування продукції, що поставляється за 
виробничою кооперацією. Порядок видачі, обліку і погашення 
векселів, що видаються суб’єктами господарської діяльності на 
суму податків з продукції, яка поставляється за виробничою 
кооперацією. 

Особливості оподаткування податком на прибуток 
підприємств зовнішньоекономічних операцій. Оподаткування 
операцій із розрахунками в іноземній валюті: порядок визначення 
балансової вартості іноземної валюти; визначення валового 
доходу та витрат по зовнішньоекономічних операціях; порядок 
податкового обліку заборгованості, вираженої в іноземній 
валюті. Порядок оподаткування доходів нерезидентів із 
джерелом їх походження з України. 

Тема 8. Особливості оподаткування фізичних осіб 

Особливості визначення поняття «особисті речі» і «товар» з 
метою оподаткування для фізичних осіб, які не є суб’єктами 
підприємницької діяльності. Перелік предметів, які належать до 
особистих речей і не підлягають митному оподаткуванню. Перелік 
товарів, які звільняються від оподаткування митними податками і 
зборами. Порядок визначення бази оподаткування для фізичних 
осіб. Порядок митного оформлення і оподаткування товарів, які 
ввозяться фізичними особами у супроводжуваному багажі і 
пересилаються в несупроводжуваному багажі залежно від їх 
вартості та ваги. Порядок митного оформлення і оподаткування 
товарів, що пересилаються на адреси громадян у вантажних та 
експрес-відправленнях. Порядок митного оформлення тимчасового 
ввезення товарів фізичними особами. Нарахування грошової 
застави. Особливості оподаткування єдиного неподільного товару. 

Особливості митного оформлення і оподаткування 
транспортних засобів та окремих номерних вузлів до них, що 
безпосередньо ввозяться громадянами на митну територію 
України або надходять на адреси громадян у 
несупроводжуваному багажі або вантажних відправленнях для 
вільного використання. Порядок оподаткування тимчасового 
ввезення транспортних засобів. Порядок митного оформлення 
транзиту транспортних засобів, нарахування і сплати грошової 
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застави. Відповідальність фізичних осіб при порушенні 
зобов’язання про транзит. 

Особливості нарахування і сплати податку з доходів фізичних 
осіб. Оподаткування доходів резидентів, отриманих за кордоном. 
Порядок подання декларації та заліку сум податків, сплачених за 
кордоном. Оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх 
походження з України. Порядок визначення податкового агента 
та подання податкової декларації нерезидентом. Контроль 
податкових органів за правильністю та своєчасністю сплати 
податку з доходів фізичних осіб по відповідних доходах. 

 
 

4. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ТА ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ 
САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДИСЦИПЛІНИ 

Самостійна робота студентів полягає у вивченні та 
опрацюванні відповідної літератури, законодавчих та 
нормативних документів, виконанні навчальних завдань. Теми, за 
якими за навчальним планом передбачається самостійна робота, 
включені до лекційного курсу, і за цими темами заплановані 
практичні заняття для закріплення отриманих знань. Отже, в ході 
самостійної роботи за такими темами студенту необхідно 
опрацювати прослуханий лекційний матеріал, опрацювати 
додатково рекомендовану літературу і виконати навчальні 
завдання за вказівкою викладача з метою розширення і 
поглиблення знань. Навчальні завдання виконуються у письмовій 
формі і подаються на перевірку викладачу в установлений 
термін.  

Результати роботи з літературою, законодавчими та 
нормативними документами оформлюються у вигляді реферату 
за однією із запропонованих тем на вибір студента. Обсяг 
реферату 10—12 сторінок формату А-4. Реферат має бути 
написаним від руки. В кінці реферату потрібно навести список 
використаної літератури. Нумерація сторінок наскрізна, 
включаючи титульну сторінку. Реферат подається на перевірку 
викладачу в установлений термін. 
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ТЕМИ РЕФЕРАТІВ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

1. Система оподаткування експортно-імпортних операцій в 
Україні. 

2. Митне оподаткування як один із напрямків митної політики 
та засіб митного регулювання. 

3. Сутність, роль та місце податків у системі державного 
регулювання зовнішньоекономічної діяльності в умовах 
лібералізації зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

4. Непрямі податки у зовнішньоекономічній діяльності 
України як методи прихованого побічного протекціонізму. 

5. Роль податків на зовнішньоекономічну діяльність у 
формуванні доходів бюджету. 

6. Митний контроль як одне з головних завдань митних 
органів: мета та основні форми. 

7. Митне оформлення як основна форма контролю митних 
органів за правильністю нарахування і своєчасністю сплати 
податків на експорт та імпорт. 

8. Роль податкових органів у системі адміністрування податків 
на зовнішньоекономічну діяльність. 

9. Облік платників і надходжень податків у митних органах. 
10. Митний тариф України як інструмент експортно-

імпортного регулювання.  
11. Застосування тарифних преференцій та звільнень від 

оподаткування у процесі державного регулювання 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

12. Порядок застосування мита при оподаткуванні експортно-
імпортних операцій в Україні. 

13. Митна вартість товару як складова бази оподаткування 
зовнішньоекономічної діяльності в Україні. 

14. Адміністрування акцизного збору при митному оформленні 
товарів  

15. Особливості оподаткування і контролю за підакцизними 
товарами, що підлягають маркуванню марками акцизного збору 
по експортно-імпортних операціях. 

16. Особливості застосування податкового векселя при імпорті 
товарів по ПДВ. 

17. Адміністрування податку на додану вартість при митному 
оформленні товарів, що імпортуються в Україну. 

18. Особливості оподаткування операцій з давальницькою 
сировиною. 
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19. Особливості оподаткування товарів, що ввозяться у 
спеціальні економічні зони та території пріоритетного розвитку. 

20. Особливості оподаткування товарів і транспортних засобів, 
що переміщуються фізичними особами. 

21. Особливості адміністрування єдиного збору, який 
справляється у пунктах пропуску через державний кордон 
України. 

22. Особливості адміністрування митних зборів. 
23. Принципи гармонізації тарифної та податкової політики в 

ЄС. 
24. Практика оподаткування зовнішньоекономічної діяльності в 

ЄС. 
25. Формування системи оподаткування зовнішньоекономічної 

діяльності в умовах інтеграції до світового співтовариства. 
 
 

НАВЧАЛЬНІ ЗАВДАННЯ 

Тема 1. Система експортно-імпортного оподаткування: 
теоретичні та організаційні засади 

1. На адресу українського підприємства «Альфа» з Німеччини 
надійшов вантаж — холодильники у кількості 2000 штук. 
Декларант зазначив у вантажній митній декларації кількість 
холодильників — 1500 штук. Митна вартість 1 холодильника — 
200 євро. Визначити штрафні санкції, які накладаються митними 
органами за заниження бази оподаткування. 

2. Українське підприємство експортує продукцію, контрактна 
вартість якої становить 5000 євро. Митне оформлення цієї партії 
товару було здійснено 5 серпня. Виручка українського 
підприємства за експортовану ним продукцію була зарахована на 
його рахунок в уповноваженому банку 10 грудня. Визначити 
суму пені, яка нараховується податковими органами. 

3. Українське підприємство відвантажує на експорт за 
бартерним договором товарів на суму 4000 євро. Митне 
оформлення експорту було здійснено 20 лютого. Товари, що 
імпортуються за бартерним договором, було ввезено на митну 
територію України 18 травня, а їх митне оформлення було 
здійснено 25 травня. Визначити суму пені, яка нараховується 
податковими органами. 
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Тема 2. Адміністрування податків на експорт та імпорт 

1. Розрахувати суму процентів за фактичний термін 
користування відстроченням: відповідно до рішення від 
01.05.2004 року платнику відстрочено сплату мита. Термін дії 
відстрочення — з 01.05.2004 до 25.05.2004. Термін погашення 
відстроченої суми — 24.05.2004. Облікова ставка Національного 
банку України становить: за станом на 01.05.2004 — 7 %; за 
станом на 24.05.2004 — 8 %. 

2. Відповідно до рішення від 10.05.2004 року платнику 
відстрочено сплату мита на суму 6000 грн. Термін дії 
відстрочення — з 10.05.2004 до 05.06.2004. Термін погашення 
відстроченої суми — 04.06.2004. Платник податку 20.05.2004 
погашає частину відстроченої суми мита у сумі 3 тис. грн, 
10.06.2004 — перераховує залишкову суму відстроченого мита 
— 3 тис. грн. Розрахувати суму процентів за фактичний термін 
користування відстроченням та суму штрафних санкцій за 
несвоєчасність розрахунків. Облікова ставка Національного 
банку України становить: за станом на 10.05.2004 — 7 %; за 
станом на 04.06.2004 — 8 %, за станом на 20.05.2004 — 9 %, за 
станом на 10.06.2004 — 10 %. 

Тема 3. Мито 

1. Підприємство 12.01.2004 р. ввозить з Іспанії на митну 
територію України вантаж — мандарини, митна вартість якого 
становить 20000 євро. Курс Національного банку України на 
11.01.2004 р. — 6,23 грн за 1 євро, на 12.01.2004 — 6,25 грн за 1 
євро. Визначити суму мита. 

2. Підприємство ввозить на митну територію України з 
Німеччини сигарети з фільтром у кількості 2000000 шт. 
Визначити суму мита. 

3. Підприємство ввозить на митну територію України із 
Франції коньяк — 1000 пляшок (40, 0,7 л). Визначити суму 
мита. 

4. Підприємство ввозить на митну територію України 5 нових 
легкових автомобілів з об’ємом циліндрів дизельного двигуна 
2000 см куб., контрактна вартість яких становить: а) 65 тис. євро; 
б) 45 тис. євро. Визначити суму мита. 
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Тема 4. Акцизний збір 

1.  Підприємство ввозить на митну територію України 
дизельне пальне — 3000 т, контрактна вартість якого становить 
1000 доларів США, максимальна роздрібна ціна — 1,86 грн за 1 
кг. Визначити суму мита та АЗ, які підлягають сплаті до бюджету 
при оформленні попередньої митної декларації та зробити 
перерахунок відповідних платежів при митному оформленні 
товару, який фактично був переміщений через митний кордон 
України. Курс Національного банку України на день оформлення 
попередньої митної декларації становив 1 євро — 6,4 грн, 1 долар 
США — 5,3 грн; на день оформлення вантажної митної 
декларації при фактичному ввезенні товару — 1 євро — 6,5 грн, 1 
долар США — 5,4 грн.  

2.  Підприємство ввозить на митну територію України 3 нових 
легкових автомобілі з об’ємом циліндрів двигуна 1800 см куб., 
контрактна вартість яких становить 24 тис. євро. Визначити суму 
мита та АЗ, які підлягають сплаті до бюджету при оформленні 
попередньої митної декларації та зробити перерахунок 
відповідних платежів при митному оформленні товару, який 
фактично був переміщений через митний кордон України. Курс 
Національного банку України на день оформлення попередньої 
митної декларації становив 1 євро — 6,4 грн; на день оформлення 
вантажної митної декларації при фактичному ввезенні товару — 
1 євро — 6,5 грн. 

3.  Підприємство ввозить на митну територію України 1000 
пляшок горілки (0,7 л, 40), контрактна вартість якої становить 
2000 доларів США. Визначити суму мита та АЗ, які підлягають 
сплаті до бюджету при купівлі марок акцизного збору, при 
оформленні попередньої митної декларації, та зробити 
перерахунок відповідних платежів при митному оформленні 
товару, який фактично був переміщений через митний кордон 
України. Курс Національного банку України на день оформлення 
попередньої митної декларації становив 1 євро — 6,4 грн, 1 долар 
США —5,3 грн; на день оформлення вантажної митної декларації 
при фактичному ввезенні товару — 1 євро — 6,3 грн, 1 долар 
США —5,2 грн.  

4.  Підприємство ввозить на митну територію України з 
Німеччини сигарети з фільтром у кількості 10000000 шт., 
контрактна ціна яких становить 200000 доларів США. 
Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 
пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він імпортує, без податку 
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на додану вартість та акцизного збору становить: а) 7 грн; б) 2,2 
грн. Визначити суму мита та АЗ, які підлягають сплаті до 
бюджету при купівлі марок акцизного збору, при оформленні 
попередньої митної декларації та при митному оформленні 
товару, який фактично був переміщений через митний кордон 
України. Курс Національного банку України на день оформлення 
попередньої митної декларації становив 1 євро — 6,3 грн, 1 долар 
США — 5,29 грн; на день оформлення вантажної митної 
декларації при фактичному ввезенні товару — 1 євро — 6,4 грн, 1 
долар США — 5,33 грн.  

Тема 5. Податок на додану вартість 

1. Підприємство ввозить на митну територію України вантаж з 
Австрії — нитки шовкові, контрактну вартість яких декларант 
зазначив у 2000 євро. Митна вартість, визначена митним 
органом, становить 4000 євро. Визначити суму мита та ПДВ, які 
сплачуються при митному оформленні. 

2. Підприємство 10 березня ввозить на митну територію 
України товари, контрактна ціна яких становить 5000 доларів 
США. На суму податкового зобов’язання по ПДВ платник надав 
митним органам простий вексель строком погашення через 30 
днів. Визначити суми податкових зобов’язань по миту та ПДВ; 
порядок і строки сплати мита (ставка мита по даній групі товару 
становить 15 %); порядок і строки віднесення суми ПДВ, 
визначеного у векселі до податкового зобов’язання та 
податкового кредиту, за умови, що підприємство сплачує ПДВ 
щомісячно в наступних випадках: 

а) вексель з ПДВ був погашений платником 25 березня; 
б) сума з ПДВ, визначена у векселі, була включена платником 

до податкової декларації за відповідний період. 
3. Підприємство А, яке є резидентом Німеччини, але не 

зареєструвало постійного представництва на території України, 
побудувало для підприємства Б, яке є резидентом України, 
офісне приміщення вартістю 300000 євро. Списання коштів з 
розрахункового рахунка підприємства Б в оплату будівельних 
робіт було здійснено 25 червня; підписання документа, що 
засвідчує факт виконання робіт підприємством А було здійснено 
1 серпня; офісне приміщення було введено в експлуатацію 1 
вересня. Визначити платника по даній операції; суму ПДВ; 
порядок і строки віднесення до податкового зобов’язання і 
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податкового кредиту платника сум ПДВ; строки сплати. Курс 
євро на 25 червня становив 6,2 грн; на 1 серпня — 6,3 грн; на 1 
вересня — 6,4 грн за 1 євро. 

4. Підприємство ввозить на митну територію України 2000 
пляшок вина (0,7 л), контрактна вартість якого становить 3000 
доларів США. Визначити суму АЗ, яка підлягає сплаті до 
бюджету при купівлі марок акцизного збору, суми мита та ПДВ, 
які підлягають сплаті при оформленні попередньої митної 
декларації та зробити перерахунок відповідних платежів при 
митному оформленні товару, який фактично був переміщений 
через митний кордон України. Курс Національного банку 
України на день оформлення попередньої митної декларації 
становив: 1 євро — 6,4 грн, 1 долар США — 5,3 грн; на день 
оформлення вантажної митної декларації при фактичному 
ввезенні товару — 1 євро — 6,3 грн, 1 долар США — 5,4 грн. 

5. Підприємство ввозить на митну територію України з 
Німеччини сигарети з фільтром у кількості 20000000 шт., 
контрактна ціна яких становить 400000 доларів США. 
Задекларована виробником максимальна роздрібна ціна за 1 
пачку (20 шт.) сигарет з фільтром, які він імпортує, без податку 
на додану вартість та акцизного збору становить: а) 8 грн; б) 2 
грн. Визначити суму АЗ, яка підлягає сплаті до бюджету при 
купівлі марок акцизного збору, суми мита та ПДВ при 
оформленні попередньої митної декларації та при митному 
оформленні товару, який фактично був переміщений через 
митний кордон України. Курс Національного банку України на 
день оформлення попередньої митної декларації становив 1 євро 
— 6,3 грн, 1 долар США — 5,29 грн; на день оформлення 
вантажної митної декларації при фактичному ввезенні товару — 
1 євро — 6,4 грн, 1 долар США — 5,33 грн. 

Тема 6. Митні збори. Єдиний збір, який справляється у 
пунктах пропуску через державний кордон України 

1. Визначити суму митних зборів, виходячи з наступних даних: 
загальна митна вартість імпортованого товару, зазначена у 

вантажній митній декларації, становить:  
а) 900 доларів США; 
б) 5000 доларів США; 
в) 1000 000 доларів США. 
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2. Визначити суму митних зборів, виходячи з наступних 
даних: загальна митна вартість імпортованого товару, зазначена у 
вантажній митній декларації, становить 20000 гривень. Строк 
перебування товарів під митним контролем — 70 календарних 
днів. 

3.Визначити суму митних зборів, виходячи з наступних даних: 
на підставі письмового звернення декларанта до керівника 
митного органу було проведено митне оформлення товарів поза 
місцем розташування митних органів. Інспектор митниці, який 
проводив митне оформлення вантажу, виїхав на підприємство о 
9-00 годині і повернувся до митниці о 21-00, працюючи без 
перерви на обід. Робочий день на митниці розпочинається о 9-00 і 
закінчується о 18-00. Перерва на обід з 13-00 до 14-00. 

4. Визначити суму єдиного збору, який справляється у 
пунктах пропуску через державний кордон України за умови, що 
податок з власників транспортних засобів з даного перевізника-
резидента був сплачений. Митний кордон України перетинає: 

а) вантажний автомобіль вагою 30 т. Довжина маршруту 
дорогами України — 1500 км; 

б) вантажний автомобіль вагою 46 т. Довжина маршруту 
дорогами України — 1000 км; 

в) вантажний автомобіль вагою 80 т. Довжина маршруту 
дорогами України — 1800 км; 

г) вантажний автомобіль вагою 50 т з перевищенням 
встановлених розмірів осьових навантажень на 4 %. Довжина 
маршруту дорогами України — 1400 км. 

д) вантажний автомобіль вагою 80 т з перевищенням 
встановлених розмірів осьових навантажень на 30 %. Довжина 
маршруту дорогами України — 1600 км. 

5. Визначити суму єдиного збору, який справляється у 
пунктах пропуску через державний кордон України за умови, що 
податок з власників транспортних засобів з даного перевізника-
нерезидента не сплачувався, виходячи з даних задачі № 4. 

Тема 7. Особливості оподаткування деяких видів експортно-
імпортних операцій для суб’єктів підприємницької діяльності 

1. Нерезидент, який має в Україні постійне представництво, 
уклав договір з українським підприємством «Альфа» на 
виготовлення з давальницької сировини такого нерезидента (сирої 
нафти) нафтопродуктів і подальшого продажу таких 
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нафтопродуктів на митній території України. Відповідно до 
вищевказаного договору підприємство «Альфа» 1 листопада 
ввозить на митну територію України 5000 т сирої нафти, контрактна 
вартість якої становить 500 тис. доларів США. Підприємство 
«Альфа» виготовило 2500 т бензину марки А-95 з давальницької 
сировини нерезидента, контрактна вартість якого становить 700 тис. 
доларів США та відвантажило їх постійному представництву 
нерезидента 7 грудня. Постійне представництво нерезидента 
здійснило митне оформлення відповідної продукції 5 грудня. 
Визначити суми непрямих податків, які сплачуються за даними 
операціями та строки і порядок їх сплати. 

2. Нерезидент 1 березня ввозить на митну територію України 
новий автомобіль з об’ємом циліндрів двигуна 2200 куб. см 
вартістю 15 тис. євро як внесок іноземного інвестора до 
статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями. 
Визначити порядок митного оформлення даного майна, порядок 
нарахування і сплати непрямих податків, виходячи з наступних 
умов: 

а) автомобіль був зарахований на баланс підприємства з 
іноземними інвестиціями 25 березня; 

б) автомобіль був зарахований на баланс підприємства з 
іноземними інвестиціями 20 березня, а 2 лютого проданий за 180 
тис. грн. 

3. Визначити джерело сплати та суми податку на прибуток, які 
сплачуються резидентом при перерахуванні коштів нерезиденту, з 
країною якого Україна не укладала договір про уникнення 
подвійного оподаткування за наступними доходами, перерахованих 
нерезиденту: дивіденди на суму 30000 грн; лізингова плата в сумі 
10000 грн; комісійна винагорода стосовно комісійних послуг, 
наданих постійним представництвом нерезидента на території 
України на суму 4000 грн; благодійний внесок на користь 
нерезидента на суму 5000 грн; компенсація вартості товарів, 
отриманих від нерезидента на суму 70000 грн; оплата вартості 
фрахту в сумі 60000 грн; виплати за надані рекламні послуги на 
території України в сумі 80000 грн. 

4. Розв’язати задачу № 3 за умови, що кошти перераховуються 
нерезиденту до Німеччини, з якою Україна уклала договір про 
уникнення подвійного оподаткування. 
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Тема 8. Особливості оподаткування фізичних осіб 

1. Фізична особа ввозить на митну територію України в 
особистому багажі 5 пляшок коньяку (0,7 л, 40 %), вартість якого, 
відповідно до наданого чека магазину безмитної торгівлі становить 
75 євро та 40 пачок сигарет з фільтром, вартість яких становить 60 
євро. Визначити суму податків, які підлягають сплаті на митниці. 

2. Фізична особа в Україні отримує з-за меж України у 
міжнародному поштовому відправленні ювелірні вироби на суму 
2000 євро, вага яких становить 0,5 кг. Визначити суму податків, які 
підлягають сплаті та порядок митного оформлення даних товарів. 

3. Фізична особа ввозить у супроводжуваному багажу на 
митну територію України холодильник, вартість якого відповідно 
до наданого чека становить 400 євро, вага — 60 кг. Визначити 
суму податків, які підлягають сплаті на митниці. 

5. ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ ДЛЯ ВИКОНАННЯ НА БАЗАХ 
ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО 

ЇХ ОФОРМЛЕННЯ І ПОДАННЯ 

Індивідуальні завдання виконуються у письмовій формі і 
подаються на перевірку викладачу в установлений кафедрою 
строк. Індивідуальне завдання має бути написаним від руки або 
набрано на комп’ютері. 

Індивідуальне завдання виконується студентом безпосередньо 
на базі виробничої практики з використанням інструктивно-
методичного та статистичного матеріалу відповідного 
податкового органу і пропонується у розрізі тем курсу. 
Індивідуальне завдання передбачає: 

— аналіз законодавчих та інструктивних матеріалів щодо 
визначеного завдання (оцінюється максимально у 5 балів);  

— аналіз діяльності структурних підрозділів податкової 
інспекції за місцем проходження практики, які займаються 
визначеними в завданні питаннями (оцінюється максимально у 5 
балів); 

— розгляд документів, які використовуються в податкових 
органах щодо визначеного завдання (оцінюється максимально у 5 
балів); 
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— аналіз статистичних даних щодо визначеного завдання та 
наведення конкретного прикладу роботи податкової інспекції з 
визначеного питання (оцінюється максимально у 5 балів). 

ПЕРЕЛІК ІНДИВІДУАЛЬНИХ ЗАВДАНЬ 

№ 1. Фінансові санкції, які накладаються податковими 
органами за порушення платниками законодавства у 
зовнішньоекономічній сфері 

1. Проаналізувати законодавчі та інструктивні матеріали щодо 
нарахування і стягнення фінансових санкцій, які накладаються 
податковими органами за порушення платниками законодавства 
у зовнішньоекономічній сфері.  

2. Дати характеристику структурним підрозділам податкової 
інспекції за місцем проходження практики, які займаються 
питаннями нарахування і стягнення фінансових санкцій; 
охарактеризувати їх функції та завдання. 

3. Розглянути документи, які використовуються для 
нарахування фінансових санкцій, повідомлень платників та 
реєстрації відповідних документів у податковій інспекції. 

4. Проаналізувати статистичні дані щодо динаміки 
нарахування і стягнення фінансових санкцій, які були накладені 
податковою інспекцією за порушення платниками законодавства 
у зовнішньоекономічній сфері ( за останні 3 роки). 

 
№ 2. Взаємодія митних і податкових органів щодо контролю 

за експортом спирту та алкогольно-горілчаних виробів 
1. Проаналізувати законодавчі та інструктивні матеріали 

стосовно повноважень податкових органів щодо контролю за 
експортом спирту та алкогольно-горілчаних виробів. Дати 
характеристику порядку взаємодії податкових та митних органів 
при проведенні контролю. 

2. Дати характеристику структурним підрозділам податкової 
інспекції за місцем проходження практики, які займаються 
питаннями контролю за експортом спирту та алкогольно-
горілчаних виробів; охарактеризувати їх функції та завдання. 

3. Розглянути документи, які використовуються податковими 
органами для контролю за експортом спирту та алкогольно-
горілчаних виробів. 

4. Проаналізувати статистичні дані щодо кількості порушень 
платниками порядку експорту спирту та алкогольно-горілчаних 
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виробів. Навести приклад нарахування і стягнення фінансових 
санкцій, які були накладені податковою інспекцією за порушення 
платниками податку експорту спирту та алкогольно-горілчаних 
виробів. 

 
№ 3. Податковий вексель з ПДВ 
1. Проаналізувати законодавчі та інструктивні матеріали щодо 

використання податкових векселів з ПДВ платниками при 
переміщенні товарів через митний кордон України. Дати 
характеристику повноважень податкових і митних органів щодо 
контролю за порядком надання і погашення векселів, а також 
щодо порядку взаємодії податкових та митних органів при 
проведенні контролю. 

2. Дати характеристику структурним підрозділам податкової 
інспекції за місцем проходження практики, які займаються 
питаннями обліку векселів з ПДВ, а також контрольною роботою 
за їх своєчасним погашенням. 

3. Розглянути документи, які використовуються податковими 
органами для обліку векселів з ПДВ та порядок їх обліку в 
податкових органах. 

4. Проаналізувати статистичні дані щодо кількості платників, 
які надають вексель з ПДВ при переміщенні товарів через 
митний кордон України та суми відстроченого ПДВ на підставі 
даних податкової інспекції за місцем проходження практики (за 
останні 3 роки).  

 
№ 4. Контроль податкових і митних органів за правильністю 

та своєчасністю сплати податків при здійсненні операції з 
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 

1. Проаналізувати законодавчі та інструктивні матеріали 
стосовно повноважень податкових органів щодо контролю за 
правильністю та своєчасністю сплати податків при здійсненні 
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних 
відносинах. Дати характеристику порядку взаємодії податкових 
та митних органів при проведенні контролю. 

2. Дати характеристику структурним підрозділам податкової 
інспекції за місцем проходження практики, які займаються 
питаннями видачі, обліку, відстрочення та погашення векселя, 
що видається суб’єктом підприємницької діяльності при 
здійсненні операції з давальницькою сировиною у 
зовнішньоекономічних відносинах. 
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3. Розглянути документи, які використовуються податковими 
органами для видачі, обліку та погашення наданого платником 
векселя. 

4. Проаналізувати статистичні дані щодо кількості платників, 
які надали податковий вексель при здійсненні операції з 
давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах 
на основі даних податкової інспекції за місцем проходження 
практики (за останні 3 роки). Навести приклад нарахування і 
стягнення фінансових санкцій, які були накладені податковою 
інспекцією за порушення платниками порядку здійснення 
операцій з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних 
відносинах. 

6. ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ІНДИВІДУАЛЬНО-
КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ЗІ СТУДЕНТАМИ 

Індивідуально-консультаційна робота зі студентами 
проводиться в аудиторному режимі згідно з розкладом 
консультацій. В аудиторії викладач надає методичні рекомендації 
з вивчення тем курсу, формулює питання за кожною теми, які 
має опрацювати студент. На кожному консультаційному занятті 
викладач робить опитування за темою з метою з’ясування, чи 
засвоєний студентом той чи інший матеріал, чи займається 
студент самостійним вивченням курсу, чи виконав він завдання, 
дане на попередній консультації. На консультаційних заняттях 
розв’язуються задачі, з’ясовуються всі незрозумілі студенту 
питання. Окремі консультаційні заняття присвячуються 
підготовці до написання модульного контролю. Викладач 
знайомить з переліком питань, що виносяться на модульний 
контроль, з вимогами щодо викладення питань в контрольній 
роботі, узагальнює в цілому матеріал з логічно завершеної 
частини курсу, яка виноситься на модульний контроль, ще раз 
звертає увагу на більш складні та важливі моменти. Окрема увага 
приділяється викладачем поясненню алгоритму написання 
індивідуальних завдань на базах практики та їх перевірці.  

 
ГРАФІК ІНДИВІДУАЛЬНО-КОНСУЛЬТАЦІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

Назва теми Вид навчальної 
роботи 

Кількість 
годин 
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Система експортно-імпортного 
оподаткування: теоретичні та організаційні 
засади 

5 

Адміністрування податків на експорт та імпорт 5 

Мито 4 

Акцизний збір 4 

Податок на додану вартість 4 

Митні збори. Єдиний збір, який справляється 
у пунктах пропуску через державний кордон 
України 

4 

Особливості оподаткування деяких видів 
експортно-імпортних операцій для суб’єктів 
підприємницької діяльності 

Надання 
методичних 
рекомендацій з 
вивчення теми. 
Усне опитування. 
Розв’язування 
задач 
Перевірка 
виконання 
індивідуальних 
завдань. 
Проведення 
модульного 
контролю.  

4 

Особливості оподаткування фізичних осіб  4 

Разом годин:  34 

7. ПОРЯДОК ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО ОЦІНЮВАННЯ 
ЗНАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

Оцінювання знань студентів стаціонарної форми навчання на 
підставі даних поточного контролю знань відбувається: 

а) шляхом виконання 2 модульних завдань; 
б) шляхом написання індивідуального завдання на підставі 

матеріалів бази практики. 
За кожне з модульних завдань студент отримує максимально 

по 10 балів. За написання індивідуального завдання — максимально 
20 балів. 

Оцінювання знань студентів вечірньої форми навчання на 
підставі даних поточного контролю знань відбувається: 

а) шляхом контролю систематичності та активності роботи 
студента протягом семестру над вивченням програмного 
матеріалу дисципліни; 

б) шляхом виконання модульних завдань.  
Контроль та оцінювання систематичності та активності 

роботи студента протягом семестру над вивченням програмного 
матеріалу дисципліни проводить викладач, що веде практичні 
заняття. Оцінюванню підлягають: 
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1) відповіді студентів та розв’язання задач на практичних 
заняттях, які оцінюються відповідно 0; 2,5 або 5 балів кожне (при 
цьому викладач повинен опитати кожного студента не менш як 2 
рази протягом семестру за умови регулярного відвідування 
студентом практичних занять);  

2) активна робота студента на практичних заняттях: 
доповнення (максимальна оцінка 2,5 бала за правильні відповіді 
протягом одного заняття), наведення власної точки зору з 
обговорюваних питань та підготовка дискусійних, проблемних 
матеріалів з обговорюваних на практичних заняттях питань 
(максимальна оцінка 5 балів за роботу протягом одного заняття); 

3) самостійна робота студентів: написання рефератів за 
наданими темами (максимальна оцінка 5 балів); 

4) проведення письмових опитувань студентів з визначеної 
теми: максимальна оцінка — 5 балів; 

5) наукова робота студента в позанавчальний час: участь у 
студентських конференціях, наукових гуртках, олімпіадах, 
друкування власних наукових статей (максимальна оцінка 5 балів 
за кожну доповідь або статтю) за тематикою дисципліни. 

Всі бали, що були набрані студентом протягом семестру за 
систематичність та активність роботи над вивченням 
програмного матеріалу дисципліни, підсумовуються викладачем 
(загальна сума не може перевищувати 20 балів). 

Якщо з поважних причин студент був відсутнім на 
практичних заняттях і не набрав бажаної кількості балів, він 
може звернутись до викладача і протягом семестру (не пізніше як 
за 2 тижні до початку екзаменаційної сесії) відпрацювати 
пропущені практичні заняття у формі, визначеній викладачем.  

Для студентів заочної форми навчання поточний контроль 
проводиться на практичних заняттях у формі написання 
контрольної роботи, яка оцінюється максимально у 40 балів. 

Результати поточного контролю знань студентів у цілому 
оцінюються в діапазоні від 0 до 40 балів. Якщо за результатами 
поточного контролю знань студент отримав менше 20 балів, він 
не допускається до іспиту. Результати поточного контролю знань 
студентів, які отримали 20 і більше балів, вносяться до заліково-
екзаменаційної відомості викладачем, що проводить практичні 
заняття. 

Білети для проведення іспиту складаються з 6 пунктів: 3 
теоретичних та 3 практичних завдання. Кожний пункт 
оцінюється максимально у 10 балів. 
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В разі, коли відповіді студента оцінені менш як у 30 балів, він 
отримує незадовільну загальну підсумкову оцінку. В цьому разі 
отримані результати поточного контролю не враховуються. 

Загальна підсумкова оцінка з дисципліни складається з суми 
балів за результатами поточного контролю ( за умови, що 
студент набрав 20 балів і вище) та виконання завдань, що 
виносяться на іспит (за умови, що студент набрав 30 балів і 
вище). Переведення даних 100-бальної шкали оцінювання у 4-
бальну здійснюється в такому порядку: 

Оцінка «відмінно» — 100; 95; 90; 85 балів; 
Оцінка «добре» — 80; 75; 70; 65 балів; 
Оцінка «задовільно» — 60; 55; 50 балів; 
Оцінка «незадовільно» — менше 50 балів. 

ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

1. Митне оподаткування як один із напрямів митної політики 
та засіб митного регулювання. 

2. Повноваження посадових осіб митниці з метою здійснення 
митного контролю.  

3. Порядок визначення суми мита, заповнення вантажної 
митної декларації та сплати на рахунки митних органів.  

4. Визначити суму єдиного збору, який справляється у 
пунктах пропуску через державний кордон України за умови, що 
податок з власників транспортних засобів з даного перевізника-
резидента був сплачений. Митний кордон України перетинає 
вантажний автомобіль вагою 30 т. Довжина маршруту дорогами 
України — 1500 км. 

5. Фізична особа в Україні отримує з-за меж України у 
міжнародному поштовому відправленні ювелірні вироби на суму 
2000 євро, вага яких становить 0,5 кг. Визначити суму податків, які 
підлягають сплаті, та порядок митного оформлення даних товарів. 

На адресу українського підприємства «Альфа» з Німеччини 
надійшов вантаж — холодильники у кількості 2000 штук. 
Декларант зазначив у вантажній митній декларації кількість 
холодильників — 1500 штук. Митна вартість 1 холодильника — 
200 євро. Визначити штрафні санкції, які накладаються митними 
органами за заниження бази оподаткування. 
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