
 

 



 

 

1. Опис навчальної дисципліни 
 

Облікові концепції в системі оподаткування 

(назва) 

 

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь 

 

Галузь знань 07 «Управління та Адміністрування» 

Освітньо-науковий рівень третій 

Освітній ступінь доктор філософії 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

 

Характеристика навчальної дисципліни 

 

Вид вибіркова 

Загальна кількість годин 150 

Кількість кредитів ECTS 5 

Курсовий проект (робота)  Не передбачено 

Форма контролю Екзамен 

 

Показник навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 

 

 денна форма 

навчання 

заочна форма 

навчання 

вечірня форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 2 2 2 

Семестр  4 4 4 

Лекційні заняття 20 20 20 

Практичні, семінарські 

заняття 

30 30 30 

Лабораторні заняття - - - 

Самостійна робота 100 100 100 

Індивідуальні завдання - - - 

Кількість тижневих 

аудиторних годин для 

денної форми навчання 

   

 

 

 



 

 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Метою дисципліни “Облікові концепції в системі оподаткування” є оволодіння 

здобувачами ОС «доктор філософії» теоретичних знань про концепції обліку у системі 

оподаткування для проведення дослідницької діяльності та вирішення практичних 

проблем у сфері обліку та оподаткування, зокрема, щодо напрямів гармонізації 

облікових стандартів і податкового законодавства. 

Завданнями дисципліни є: 

 вивчення облікових концепцій  та стану податкової системи в Україні, 

особливостей їх гармонізації відповідно міжнародної практики;  

 вивчення особливостей вітчизняної практики ведення обліку розрахунків  по 

окремих податках і зборах, визначення їх недоліків і варіантів усунення; 

 вивчення сучасного стану  та напрямів удосконалення звітності підприємства у 

частині розрахунків по податках. 

Предметом дисципліни “Облікові концепції в системі оподаткування” є стан та 

напрямки розвитку облікових концепцій та їх вплив на систему оподаткування. 

У результаті вивчення дисципліни “Облікові концепції в системі оподаткування” 

здобувач  повинен знати: 

теоретико-методологічні концепції обліку в системі оподаткування, організаційно-

методичні засади ведення обліку та складання  звітності в системі оподаткування; 

здобувач повинен вміти: формувати і використовувати облікову інформацію щодо 

розрахунків по податкам, враховувати особливості застосування міжнародного і 

вітчизняного законодавства у сфері бухгалтерського обліку та оподаткування. 

Основними організаційними формами дисципліни “Облікові концепції в системі 

оподаткування” є: лекції, практичні, самостійна робота, виконання індивідуальних завдань та 

контрольні заходи (поточний та підсумковий контроль). 

Результатом вивчення дисципліни є набуття здобувачами таких компетентностей: 

Загальні компетентності (ЗК): 

ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

ЗК03. Здатність працювати в міжнародному контексті. 

ЗК05. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів), сформувати системний 

науковий світогляд, професійної етики та загального культурного кругозору 

Спеціальні (фахові) компетентності (СК): 
СК01. Здатність виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, 

які створюють нові знання в обліку, компетентності (СК) аналізі, аудиті та оподаткуванні та 

дотичних до них міждисциплінарних напрямах з управління та адміністрування та суміжних 

галузей. 

СК02. Здатність працювати з різними джерелами, отримувати, обробляти, 

аналізувати, систематизувати отриману інформацію з основних національних, європейських 

та міжнародних нормативно-правових актів з питань регулювання обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування  

СК 03. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми дослідницького 

характеру в сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування, оцінювати та 

забезпечувати якість виконуваних досліджень.  

СК04. Здатність вирішувати комплексні завдання функціонування системи обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для критичного оцінювання результатів 

досліджень з урахуванням соціальних, етичних, правових та економічних проблем.  

СК05. Здатність проводити емпіричні дослідження та використовувати статистичні 

методи аналізу для встановлення тенденцій розвитку об’єктів дослідження у сфері обліку, 

аналізу, контролю, аудиту, оподаткування.  



 

 

СК07. Здатність здійснювати апробацію результатів наукових досліджень, висновків і 

практичних рекомендацій з обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та сприяти їх 

впровадженню в науковій та практичній сферах.  

СК08. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати результати наукових 

досліджень та/або інноваційних розробок українською та англійською мовами, глибоке 

розуміння англомовних наукових текстів за напрямом досліджень.  

СК10. Здатність ідентифікувати вплив інтеграційних процесів на тактику реалізації 

аграрної політики, визначати перспективні напрямки розвитку аграрного бізнесу, оцінювати 

існуючі умови, проблеми та переваги, визначати їх вплив на практику обліку та 

оподаткування.  

Програмні результати навчання (ПРН): 
ПРН01. Мати передові концептуальні та методологічні знання з обліку, аналізу, 

аудиту та оподаткування і на межі предметних галузей, а також дослідницькі навички, 

достатні для проведення наукових і прикладних досліджень на рівні останніх світових 

досягнень з відповідного напряму, отримання нових знань та/або здійснення інновацій..  

ПРН02. Здійснювати пошук, аналізувати та критично осмислювати інформацію, 

отриману з різних джерел, генерувати і продукувати власні науково-теоретичні та 

практично-спрямовані ідеї на принципах академічної культури й доброчесності, розвивати 

нові напрями і види обліку, аналізу, аудиту та оподаткування.  

ПРН03. Вільно презентувати та обговорювати з фахівцями і нефахівцями результати 

досліджень, наукові та прикладні проблеми обліку, аналізу, аудиту та оподаткування 

державною та іноземною мовами, кваліфіковано відображати результати досліджень у 

наукових публікаціях у провідних міжнародних наукових виданнях.  

ПРН04. Демонструвати навички самостійного продукування власних 

науковотеоретичних та практично-спрямованих ідей на принципах академічної культури та 

доброчесності для розвитку нових напрямів та видів обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування.  

ПРН05. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для обґрунтування 

висновків належні докази, зокрема, результати теоретичного аналізу, експериментальних 

досліджень (опитувань, спостережень тощо) і математичного та/або комп’ютерного 

моделювання, наявні літературні дані з питань регулювання обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування  

ПРН06. Проводити міждисциплінарні наукові дослідження, які мають 

загальнодержавний характер для типологічно однорідних умов (економічних систем, 

моделей господарського механізму регіонів видів діяльності).  

ПРН07. Враховувати соціальні, етичні, правові та економічні аспекти, що впливають 

на функціонування системи обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування для 

критичного оцінювання результатів досліджень.  

ПРН10. Ідентифікувати наукові та практичні проблеми, здійснювати апробацію 

результатів наукових досліджень, висновків і практичних рекомендацій з обліку, аналізу, 

контролю, аудиту, оподаткування та сприяти їх впровадженню в науковій та практичній 

сферах. 

ПРН11. Глибоко розуміти загальні принципи та методи обліку, аналізу, контролю, 

аудиту, оподаткування, а також методологію наукових досліджень, застосувати їх у власних 

дослідженнях у сфері обліку і оподаткування та у викладацькій практиці.  

ПРН 12. Глибоко розуміти теоретичні та методичні аспекти бухгалтерського обліку та 

оподаткування господарської діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, застосовувати їх в 

практичній діяльності для підвищення ефективності управління діяльністю таких суб’єктів. 

Для засвоєння знань і формування вмінь, що передбачаються внаслідок вивчення 

дисципліни “Облікові концепції в системі оподаткування” можуть бути використані такі 

форми індивідуальних завдань: підготовка есе, тез доповідей, мультимедійних презентацій.  



 

 

Самостійна робота є основним засобом засвоєння аспірантами матеріалу в час, 

вільний від аудиторних занять. Вона передбачає опрацювання монографій, авторефератів, 

дисертацій, посібників, підручників, інших навчально-методичних джерел, законодавства у 

сфері обліку і оподаткування. Самостійна робота регламентується робочим навчальним 

планом і становить 100 годин. 

Іспит є формою підсумкової атестації, що полягає в оцінці засвоєння аспірантом 

теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних видів робіт на практичних та 

під час самостійної роботи) з навчальної дисципліни “Облікові концепції в системі 

оподаткування”. 

Згідно з навчальним планом бюджет навчального часу на вивчення дисципліни 

“Облікові концепції в системі оподаткування” становить 150 годин: для денної, заочної та 

вечірньої форм навчання: 20 год. лекції, 30 год. практичні, 100 год. самостійна робота. 

Форма підсумкового контролю екзамен за результатами поточного та підсумкового 

контролю. 

 



 

 

3. Програма та структура навчальної дисципліни «Облікові концепції в системі 

оподаткування» 

Назви змістових модулів і 

тем 

Кількість годин 

денна форма заочна форма вечірня форма 

усьо

го  

у тому числі усь

ого  

у тому числі усь

ого  

у тому числі 

л п с.р. л п с.р. л п с.р. 

Розділ 1 Облік і звітність в системі оподаткування: проблеми теорії та практики 

Тема 1 Генезис та розвиток  

облікових концепцій в 

системі оподаткування  

15 2 2 11 15 2 2 11 15 2 2 11 

Тема 2 Міжнародний досвід 

застосування  МСФЗ в  

системі оподаткування 

15 2 2 11 15 2 2 11 15 2 2 11 

Тема 3 Податкова звітність 

підприємства: недоліки та 

напрями підвищення 

інформаційних 

можливостей 

15 2 4 9 15 2 4 9 15 2 4 9 

Розділ 2 Стан, проблеми і напрями удосконалення обліку податкових розрахунків в україні 

Тема 4 Оподаткування  

доданої вартості: обліковий 

аспект  

15 2 4 9 15 2 4 9 15 2 4 9 

Тема 5 Облік податку на 

прибуток суб’єктів 

господарювання: 

міжнародний досвід та 

вітчизняна практика 

15 2 4 9 15 2 4 9 15 2 4 9 

Тема 6 Методичні основи 

моделювання 

бухгалтерського  обліку 

податкових різниць 

15 2 4 9 15 2 4 9 15 2 4 9 

Тема 7 Моделі зв'язку 

інформації фінансової та 

податкової звітності з 

податку на прибуток  

15 2 2 11 15 2 2 11 15 2 2 11 

Тема 8 Оподаткування 

доходів фізичних осіб: 

міжнародний та вітчизняний 

досвід 

15 2 4 9 15 2 4 9 15 2 4 9 

Тема 9 Застосування 

спрощеної системи 

оподаткування: 

міжнародний та вітчизняний 

досвід 

15 2 2 11 15 2 2 11 15 2 2 11 

Тема 10 Оподаткування 

операцій з земельними 

ресурсами: облікова 

політика та шляхи її 

удосконалення 

15 2 2 11 15 2 2 11 15 2 2 11 

Усього годин  150 20 3

0 

10

0 

15

0 

20 30 100 15

0 

20 30 10

0 



 

 

 

 

4. Теми практичних занять 

 

№ 

п/п 

Назва теми Обсяг, 

год 

1 Генезис та розвиток  облікових концепцій в системі оподаткування  2 

2 Міжнародний досвід застосування  МСФЗ в  системі оподаткування 2 

3 Податкова звітність підприємства: недоліки та напрями підвищення 

інформаційних можливостей 

4 

4 Оподаткування доданої вартості: обліковий аспект  4 

5 Облік податку на прибуток суб’єктів господарювання: міжнародний 

досвід та вітчизняна практика 

4 

6 Методичні основи моделювання бухгалтерського  обліку податкових 

різниць 

4 

7 Моделі зв'язку інформації фінансової та податкової звітності з податку на 

додану вартість  

2 

8 Оподаткування доходів фізичних осіб: міжнародний та вітчизняний досвід 4 

9 Застосування спрощеної системи оподаткування обліку доходів та витрат: 

міжнародний та вітчизняний досвід 

2 

10 Оподаткування операцій з земельними ресурсами облікова політика та 

шляхи її удосконалення 

2 

Всього 30 

 

5. Самостійна робота 

 

№ 

п/п 

Назва теми Обсяг, 

год 

1 Генезис та розвиток  облікових концепцій в системі оподаткування  11 

2 Міжнародний досвід застосування  МСФЗ в  системі оподаткування 11 

3 Податкова звітність підприємства: недоліки та напрями підвищення 

інформаційних можливостей 

9 

4 Оподаткування доданої вартості: обліковий аспект  9 

5 Облік податку на прибуток суб’єктів господарювання: міжнародний 

досвід та вітчизняна практика 

9 

6 Методичні основи моделювання бухгалтерського  обліку податкових 

різниць 

9 

7 Моделі зв'язку інформації фінансової та податкової звітності з податку на 

додану вартість  

11 

8 Оподаткування доходів фізичних осіб: міжнародний та вітчизняний досвід 9 

9 Застосування спрощеної системи оподаткування обліку доходів та витрат: 

міжнародний та вітчизняний досвід 

11 

10 Оподаткування операцій з земельними ресурсами:облікова політика та 

шляхи її удосконалення 

11 

Всього 50 

 

 

 

 

 



 

 

Анотація тем навчальної дисципліни 

 

РОЗДІЛ 1 

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В СИСТЕМІ ОПОДАТКУВАННЯ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ 

ТА ПРАКТИКИ 

 

Тема 1. Генезис та розвиток облікових концепцій в системі оподаткування  

Періодизація еволюції системи оподаткування в Україні. Міжнародний досвід 

реформування податкових систем. Імплементація європейського інтегрального права в  

податкову політику України. Баланс інтересів держави та платників податку. Вплив методів 

оподаткування на ефективність  податкових реформ. Місце обліку в системі оподаткування. 

Взаємозв'язок бухгалтерського обліку і системи оподаткування в Україні та зарубіжних 

країнах. Концептуальні основи фінансової звітності  та їх використання при  веденні обліку 

податкових розрахунків підприємства. Суть, та вплив облікової політики суб’єктів 

господарювання  на систему оподаткування.  

 

Питання для самопідготовки за темою 1 

1. Етапи становлення податкової системи України. 

2. Види податків та система їх уніфікації у міжнародній практиці. 

3. Особливості побудови податкових систем у різних країнах світу. 

4. Вплив бухгалтерського обліку на податкову систему України. 

5. Облікова політика підприємства як інструмент оптимізації оподаткування. 

 

Тема 2. Міжнародний досвід застосування МСФЗ в системі оподаткування 

Теоретичні засади гармонізації законодавства України та основні вектори адаптації 

податкового законодавства України до вимог Європейського союзу. Сучасна проблематика 

організаційного та методологічного протистояння двох глобальних систем бухгалтерського 

обліку – Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та Загальноприйнятих 

принципів бухгалтерського обліку (GAAP). Застосування Міжнародних стандартів 

фінансової звітності щодо розкритті інформації про податкові розрахунки. 

 

Питання для самопідготовки за темою 2 

1. Стан імплементації європейських податкових норм до законодавства України. 

2. Сфера і проблеми застосування міжнародних стандартів фінансової звітності. 

3. Концептуальна основа складання та подання фінансових звітів. 

4. Етапи розробки міжнародних стандартів фінансової звітності та їх види. 

5. Сутність стандартизації обліку і фактори, що її визначають. 

6. Національні особливості переходу на МСФЗ та їх вплив на оподаткування. 

 

Тема 3. Податкова звітність підприємства: недоліки та напрями підвищення 

інформаційних можливостей 

Історичні аспекти розвитку податкової звітності та її взаємозв'язок з фінансовою 

звітністю суб’єктів господарювання. Організаційні етапи формування та подання податкової 

звітності. Сутність електронної податкової звітності. Порядок підписання та подання 

електронної податкової звітності. Сучасні програмні продукти для подання електронної  

податкової звітності. Світовий досвід використання електронної податкової звітності. 

Особливості обробки податкової звітності та платежів. Податкові розрахунки  як метод 

посилення контролю  за достовірністю податкової звітності. 

 

Питання для самопідготовки за темою 3 

1. Взаємозв'язок податкової та фінансової звітності у суб’єктів господарювання. 



 

 

2. Етапи формування та подання податкової звітності. 

3. Електронні сервіси для формування та подання податкової звітності. 

4. Посилення контролю за достовірністю податкової звітності. 

 

РОЗДІЛ 2 

СТАН, ПРОБЛЕМИ І НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ 

ПОДАТКОВИХ РОЗРАХУНКІВ В УКРАЇНІ 

 

Тема 4. Оподаткування доданої вартості: обліковий аспект  

Переваги та недоліки непрямого оподаткування в Україні. Порядок формування 

доданої вартості як об'єкта оподаткування податком на додану вартість. Система 

електронного адміністрування податку на додану вартість. Особливості документування 

податку на додану вартість.  Критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення 

реєстрації податкової накладної  щодо  розрахунку коригування в Єдиному реєстрі 

податкових накладних. Методика обліку податкового зобов'язання і податкового кредиту з 

податку на додану вартість. Річний перерахунок податку на додану вартість за результатами 

здійснення одночасно оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, нарахуванні 

“компенсуючих” зобов'язань. Взаємозв’язок даних бухгалтерського обліку з показниками 

декларації по податку на додану вартість. Напрями удосконалення податкової звітності з 

податку на додану вартість. 

 

Питання для самопідготовки за темою 4 

1. Досвід застосування непрямих податків у країнах із розвиненою ринковою 

економікою. 

2. Проблеми зловживання з податку на додану вартість в Україні. 

3. Ефективні діючих ставок ПДВ в Україні. 

4. Система електронного адміністрування податку на додану вартість як дієвий 

механізм контролю. 

5. Методика обліку та звітності податку на додану вартість. 

 

Тема 5. Облік податку на прибуток суб’єктів господарювання: міжнародний 

досвід та вітчизняна практика 

Етапи становлення податку на прибуток в Україні. Податок на виведений капітал як 

зміна парадигми корпоративного оподаткування. Міжнародний досвід оподаткування 

прибутку підприємств. Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів діяльності 

підприємства у системі бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування податком на 

прибуток підприємств. Аналіз зарубіжного досвіду моделей співвідношення бухгалтерського  

обліку та податкових  розрахунків з податку на прибуток. Вплив НПСБО та МСФЗ на облік 

доходів і витрат суб’єктів господарювання, що включаються при визначенні об’єкта 

оподаткування податком на прибуток. Напрями удосконалення обліку доходів, витрат та 

фінансових результатів діяльності суб’єктів господарювання з метою покращення стану 

розрахунків з податку на прибуток. 

 

Питання для самопідготовки за темою 5 

1. Етапи реформування податку на прибуток в Україні. 

2. Міжнародна практика оподаткування прибутку підприємств.  

3. Суть податку на виведений капітал та перспективи його впровадження в 

Україні. 

4. Облік витрат  і доходів з податку на прибуток відповідно до Податкового 

кодексу України. 

5. Правила оподаткування прибутку контрольованих іноземний компаній.  



 

 

 

Тема 6. Методичні основи моделювання бухгалтерського обліку податкових 

різниць 

Суть та види  податкових різниць. Історичні аспекти розвитку методики формування 

податкових різниць. Облік податкових різниць та відстрочених податків. Різниці, що 

виникають при формуванні резервів (забезпечень) та їх вплив на фінансовий результат 

діяльності суб’єктів господарювання. Різниці, що виникають при нарахуванні амортизації 

необоротних активів та їх вплив на фінансовий результат діяльності суб’єктів 

господарювання. Різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій та їх вплив на 

фінансовий результат суб’єктів господарювання. Різниці, що виникають при здійсненні 

окремих видів діяльності  та їх вплив на фінансовий результат діяльності суб’єктів 

господарювання. Розкриття податкових різниць у декларації з податку на прибуток.  

 

Питання для самопідготовки за темою 6 

1. Еволюція підходів щодо коригування фінансових результатів до 

оподаткування. 

2. Суть та види податкових різниць. 

3. Методика визначення податкових різниць та розкриття їх у податковій і 

фінансовій звітності. 

4. Перспективи застосування податкових різниць. 

 

Тема 7. Моделі зв'язку інформації фінансової та податкової звітності з податку на 

прибуток  

Взаємозв'язок фінансової звітності суб’єктів господарювання та декларації з податку 

на прибуток. Вимоги до фінансової звітності згідно Концептуальної основи. Вплив на 

показники фінансової звітності концепцій капіталу та його збереження. Порядок складання 

фінансової звітності на основі Таксономії UA XBRL МСФЗ. Напрями удосконалення 

звітності з податку на прибуток. 

 

Питання для самопідготовки за темою 7 

1. Взаємозв'язок показників  фінансової і податкової звітності з податку на прибуток. 

2. Вплив на показники фінансової звітності концепцій капіталу та його збереження. 

3. Особливості розкриття у фінансовій звітності інформації про розрахунки з 

податку на прибуток відповідно МСФЗ. 

4. Напрями удосконалення достовірності показників податкової звітності з 

податку на прибуток. 

 

Тема 8. Оподаткування доходів фізичних осіб: міжнародний та вітчизняний 

досвід 

Вітчизняний та міжнародний досвід оподаткування доходів фізичних осіб. Аналіз 

надходжень податку на доходи фізичних осіб у дохідну частину державного бюджету 

України. Основні елементи сучасної системи оподаткування доходів фізичних осіб. 

Методика оподаткування заробітної плати  та інших доходів фізичних осіб. Пільги по 

податку на доходи фізичних осіб та їх застосування. Особливості кадрового обліку та 

нарахування заробітної плати у прикладних програмних продуктах.  Напрямами 

удосконалення звітності щодо оподаткування доходів фізичних осіб в Україні. 

 

Питання для самопідготовки за темою 8 

1. Еволюція системи прибуткового оподаткування в Україні. 

2. Аналіз фіскальної ефективності стягнення податку на доходи фізичних осіб в 

Україні. 



 

 

3. Аналіз законопроектів щодо удосконалення оподаткування доходів в Україні.  

4. Особливості оподаткування окремих доходів фізичних осіб в Україні. 

5. Міжнародна практика оподаткування доходів фізичних осіб. 

6. Проблеми документування, обліку та звітності розрахунків по податку на доходи 

фізичних осіб. 

 

Тема 9. Застосування спрощеної системи оподаткування: міжнародний та 

вітчизняний досвід 

Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання за єдиним податком. 

Ефективність дії спеціальної системи оподаткування. Порядок визначення доходу та його 

склад у юридичних осіб платників єдиного податку. Порядок ведення обліку доходів і витрат 

у юридичних осіб платників єдиного податку. Облік доходів і витрат  фізичними особами-

підприємцями. Особливості обліку і звітності у виробників сільськогосподарської продукції. 

Методика розрахунку частки сільськогосподарського товаро виробництва.  

 

Питання для самопідготовки за темою 9 

1. Еволюція спрощеної системи оподаткування в Україні. 

2. Спрощені системи оподаткування у світі. 

3. Проблеми обліку і звітності у доходів і витрат у юридичних осіб платників 

єдиного податку. 

4. Проблеми обліку і звітності у доходів і витрат у фізичних осіб платників 

єдиного податку. 

5. Напрями реформування спрощеної системи України. 

 

Тема 10. Оподаткування операцій з земельними ресурсами: облікова політика та 

шляхи її удосконалення 

Облік плати за землю: вітчизняний та зарубіжний досвід.  Індексація нормативної 

грошової оцінки земель. Оренда і суборенда земельних ділянок. Орендна плата за землю. 

Облік і звітність плати за землю. Критерії віднесення земельної ділянки, яка здається в 

оренду, до інвестиційної чи операційної нерухомості згідно з національними та 

міжнародними стандартами бухгалтерського обліку. 

 

Питання для самопідготовки за темою 10 

1. Порядок оподаткування операцій із земельними ресурсами. 

2. Порядок обліку орендованих земельних ділянок. 

3. Облік та оподаткування орендної плати за землю. 

4. Напрями удосконалення обліку та оподаткування  плати за землю. 

 

6. Форми контролю 

Відповідно до «Положення про екзамени та заліки у здобувачів вищої освіти ступеня 

доктор філософії в Національному університеті біоресурсів і природокористування України» 

затвердженого вченою радою НУБіП України 24 травня 2017 року, протокол № 11 із 

внесеними змінами Вченою радою НУБіП України 29 травня 2020 р., протокол №10, видами 

контролю знань здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії є поточний контроль, 

проміжна та підсумкова атестації. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, лабораторних та 

семінарських занять і має на меті перевірку рівня підготовленості здобувачів вищої освіти до 

виконання конкретної роботи. 

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу і має 

визначити рівень знань здобувачів вищої освіти з програмного матеріалу, отриманих під час 

усіх видів занять і самостійної роботи. 



 

 

Форми та методи проведення проміжної атестації, засвоєння програмного матеріалу 

розробляються лектором дисципліни і затверджується відповідною кафедрою у вигляді 

тестування, письмової контрольної роботи, що можна оцінити чисельно. 

Засвоєння здобувачем вищої освіти програмного матеріалу вважається успішним, якщо 

рейтингова оцінка його становить не менше, ніж 60 балів за 100-бальною шкалою. 

Семестрова атестація проводиться у формах семестрового екзамену або семестрового 

заліку з конкретної навчальної дисципліни. 

Семестровий екзамен - це форма підсумкової атестації засвоєння здобувачем вищої 

освіти теоретичного та практичного матеріалу з навчальної дисципліни за семестр. 

Семестровий залік - це форма підсумкового контролю, що полягає в оцінці засвоєння 

аспірантом теоретичного та практичного матеріалу (виконаних ним певних видів робіт на 

практичних, семінарських або лабораторних заняттях та під час самостійної роботи) з 

навчальної дисципліни за семестр. 

Диференційований залік - це форма контролю, що дозволяє оцінити виконання та 

засвоєння аспірантом програми навчальної дисципліни, педагогічної практики. 

Аспіранти зобов’язані складати екзамени і заліки відповідно до вимог навчального 

плану у терміни, передбачені графіком освітнього процесу. 

Зміст екзаменів і заліків визначається робочими програмами дисциплін. 

Критерії оцінювання знань усного та письмового опитування 

Критеріями оцінки усного та письмового опитування є:  

- повнота і правильність відповіді; 

- ступінь усвідомлення, розуміння вивченого; 

- повне оформлення відповіді. 

Контрольні заходи включають поточний та підсумковий контроль знань здобувача. 

Загальна кількість балів, яку аспірант може отримати у процесі вивчення дисципліни 

протягом семестру, становить 100 балів.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних та в процесі 

здійснення самостійної роботи за такими напрямками: експрес-опитування, тести, 

розрахункові завдання, задачі.  

Підсумковий семестровий контроль у формі письмового заліку – для слухачів денної 

та заочної форми навчання (перший семестр).  

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни «Облікові концепції в 

системі оподаткування» визначається як середньозважена величина, залежно від питомої 

ваги кожної теми. 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 СР Залік Всього 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 10 30 100 

 

Оцінювання аспіранта відбувається відповідно до Положення про екзамени та заліки у 

здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії в Національному університеті біоресурсів 

і природокористування України (затв. Вченою радою НУБіП України 24 травня 2017 року, 

протокол № 11 із внесеними змінами Вченою радою НУБіП України 29 травня 2020 р., 

протокол №10).  

 

8. Контрольні питання 
1. Періодизація еволюції системи оподаткування в Україні. 

2. Особливості та тенденції розвитку податкової системи України. 

3. Інтереси держави та платників податків: проблеми збалансування. 

4. Взаємозв'язок бухгалтерського обліку і системи оподаткування в Україні та 

зарубіжних країнах.  

5. Сутність  обліку в системі оподаткування. 



 

 

6. Етапи організації  обліку  в системі оподаткуванні суб’єкта 

господарювання. 

7. Суть облікової політики підприємства в частині оподаткування.  

8. Міжнародний досвід застосування  обліку в  системі оподаткування.  

9. Основні вектори адаптації податкового законодавства України до вимог 

Європейського союзу.  

10. Застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності при розкритті 

інформації про податкові розрахунки. 

11. Сучасна проблематика організаційного та методологічного протистояння двох 

глобальних систем бухгалтерського обліку – Міжнародних стандартів фінансової звітності 

(МСФЗ) та Загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (GAAP). 

12. Організаційні етапи формування та подання податкової звітності. Сутність 

електронної податкової звітності. 

13. Сучасні програмні продукти для подання електронної  податкової звітності. 

Світовий досвід використання електронної податкової звітності .  

14. Податковий аудит як метод посилення контролю за достовірністю 

інформації податкової звітності.  

15. Порядок формування доданої вартості як об'єкта оподаткування податком на 

додану вартість. 

16. Тенденції щодо ухилення від сплати податку на додану вартість в Україні. 

17. Роль податку на додану вартість у податковій системі України та інших 

держав. 

18. Макроекономічний аналіз податку на додану вартість. 

19. Система нормативних актів, якими регулюється справляння ПДВ у ЄС. 

Ступінь відповідності їм української законодавчо-нормативної бази. 

20. Порівняння законодавчих актів, якими регламентується процес оподаткування 

податком на додану вартість у ЄС та в Україні. 

21. Недоліки правового регламентування ПДВ в Україні. 

22. Система електронного адміністрування податку на додану вартість в Україні. 

23. Електронна система управління ризиками при адмініструванні ПДВ .  

24. Взаємозв’язок даних бухгалтерського обліку з показниками декларації по 

податку на додану вартість.  

25. Напрями удосконалення податкової звітності з податку на додану вартість. 

26. Етапи становлення податку на прибуток в Україні. 

27. Податок на виведений капітал як зміна парадигми корпоративного 

оподаткування. Міжнародний досвід оподаткування прибутку підприємств.  

28. Теоретичні аспекти обліку фінансових результатів діяльності суб’єктів 

господарювання у системі бухгалтерського обліку та для цілей оподаткування податком на 

прибуток..  

29. Вплив НПСБО та МСФЗ на облік доходів і витрат суб’єктів господарювання, 

що включаються при визначенні об’єкта оподаткування податком на прибуток.  

30. Напрями удосконалення обліку доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності суб’єктів господарювання з метою покращення стану розрахунків з податку на 

прибуток. 

31. Облік податкових різниць та відстрочених податків. 

32. Суть і види податкових різниць 

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

34. Різниці, що виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. 

35. Різниці, що виникають при здійсненні фінансових операцій.  

36. Різниці, що виникають при здійсненні окремих видів діяльності  



 

 

37. Взаємозв'язок фінансової звітності суб’єктів господарювання та декларації з 

податку на прибуток.  

38. Які податки, сплачені в інших країнах, не підлягають зарахуванню у 

зменшення податкових зобов’язань в Україні? 

39. Проблеми адміністрування податку на прибуток підприємств в Україні та 

шляхи їх вирішення.  

40. Напрями удосконалення звітності з податку на прибуток. 

41. Вітчизняний та міжнародний досвід оподаткування доходів фізичних осіб. 

42. Методика оподаткування заробітної плати  та інших доходів фізичних осіб. 

43. Особливості оподаткування нерезидентів. 

44. Переваги та недоліки податку на доходи фізичних осіб. 

45. Напрямами удосконалення звітності щодо оподаткування доходів фізичних 

осіб в Україні. 

46. Спрощена система оподаткування суб’єктів господарювання за єдиним 

податком.  

47. Порядок визначення доходу та його склад у юридичних та фізичних осіб 

платників єдиного податку. 

48. Особливості облік і звітності у виробників сільськогосподарської продукції. 

49. Облік плати за землю: вітчизняний та міжнародний досвід.  

50. Облік  і оподаткування орендної плати за земельної ділянки, згідно з 

національними та міжнародними стандартами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9. Зразок завдання для визначення рівня засвоєння знань аспірантами 

Зразок 

НУБіП України         Ф-7.5-2.1.6-20 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

УКРАЇНИ 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

Спеціальність  

071 Облік і 

оподаткування 

Кафедра обліку та 

оподаткування 

Екзаменаційний білет 

№ 1 

з дисципліни 
«Облікові концепції в 

оподаткуванні» 

Затверджую 

Зав. кафедри 

______________ 

Калюга Є.В. 

___  _____20__ р. 

Екзаменаційні запитання 

1. Взаємозв'язок бухгалтерського обліку і системи оподаткування в Україні та зарубіжних 

країнах 

2. Податок на виведений капітал як зміна парадигми корпоративного оподаткування. 

Міжнародний досвід оподаткування прибутку підприємств 

 

Тестові завдання  

Питання 1. Складові інформаційної бази оподаткування підприємства – це... 

1  первинні облікові документи; 

2  реєстри обліку розрахунків за податками і зборами; 

3 податкова звітність; 

4 усі відповіді правильні 

Питання 2. Пропорційне віднесення сум вхідного ПДВ до податкового кредиту 

регламентується: 

1 ст. 194 ПКУ; 

2 ст. 195 ПКУ; 

3 ст. 197 ПКУ; 

4 ст. 199 ПКУ; 

Питання 3. Як визначається база оподаткування доходів фізичних осіб у будь-якій 

негрошовій формі: 

1 законодавством не передбачено;  

2 вартість доходу і є базою оподаткування; 

3 доходи у негрошовій формі не оподатковуються; 

4 вартість доходу множиться на коефіцієнт підвищення 

Питання 4. Показники, що використовуються для обчислення плати за землю 

сільськогосподарського призначення:  

1 вартісна оцінка землі, розмір земельної ділянки, ставка податку на землю; 

2 вартість реалізованої сільськогосподарської продукції з одиниці земельної  площі; 

3  прибуток, отриманий від реалізації сільськогосподарської продукції; 

4 відповіді 1,2  

Питання 5. У розумінні ПКУ «невиробничі основні засоби» – це: 

1 основні засоби, які не використовують у господарській діяльності у зв’язку з 

проведенням ремонтів, поліпшень, через простої тощо 

2 основні засоби, які використовують у невиробничих цілях, а саме задіяні в 

адміністративних, збутових цілях, в іншій операційній діяльності 

3 основні засоби, не призначені для використання у господарській діяльності 

4 відповіді 1,3 

Питання 6. Дані для розрахунку позитивної податкової  історія платника беруться з  

1 ЄРПН, декларації з податку на прибуток та плати за землю, інтегрованої картки 

платника податків; 



 

 

2 декларації по ПДВ, декларації з податку на прибуток, форми 1 ДФ 

3 декларації з податку на прибуток та плати за землю, інтегрованої картки платника 

податків; 

4 ЄРПН, декларації з податку на прибуток та плати за землю; 

Питання 7. Оперативний облік податків, зборів, митних платежів до бюджетів та єдиного 

внеску, що ведеться за кожним видом платежу та включає перелік показників підсистем 

інформаційної системи органів ДПС, які характеризують стан розрахунків платника з 

бюджетами та цільовими фондами це: 

1 інтегрована картка платника податків 

2 електронний кабінет платника податків 

3 електронний документообіг 

4 електронний цифровий підпис 

Питання 8. Фінансовий результат до оподаткування податком на прибуток підприємства, 

визначений за даними бухгалтерського обліку, зменшується на: 

1 суму дооцінки і вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних 

активів у межах попередньо віднесених до витрат уцінки та втрат від зменшення 

корисності основних засобів і нематеріальних активів  відповідно до П(С)БО чи 

МСФЗ; 

2 суму дооцінки і вигід від відновлення корисності основних засобів або нематеріальних 

активів, включених до витрат звітного періоду  відповідно до П(С)БО тчиМСФЗ; 

3 первісна вартість придбаного основного засобу 

4 всі відповіді вірні. 

Питання 9. Які застосовуються правила в ситуації, коли міжнародним договором, згода на 

обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, 

що передбачені Податковим Кодексом України? 

1 застосовуються правила міжнародного договору; 

2 застосовуються правила, передбачені Податковим Кодексом України; 

3  застосовуються правила, самостійно обрані суб’єктом господарювання; 

4 застосовуються правила, обрані контролюючими органами.  

Питання 10. На які сформовані резерви не нараховуються різниці під час визначення суми 

податку на прибуток 

1 на резерви відпусток працівникам та інших виплат, пов’язаних з оплатою праці;  

2 на резерви сумнівних боргів;  

3 на резерви банків та небанківських фінансових установ; 

4 всі відповіді вірні. 

 

10. Методи навчання 
При викладанні дисципліни «Облікові концепції в системі оподаткування» 

передбачається застосування таких методів навчання як: 

1. Репродуктивний. 

2. Проблемного навчання. 

3. Евристичний (частково-пошуковий). 

4. Дослідницький. 

Активізація навчально-пізнавальної діяльності здобувачів здійснюється через 

застосування таких форм навчання, як: 

 лекція — для розкриття сутностіь наукових понять, явищ, процесів, логічно 

пов´язаних, об´єднаних загальною темою; 

 бесіда – для усвідомлення нових явищ, понять або відтворення вже наявних за 

допомогою діалогу; 

 наочні методи – використання демонстрації та ілюстрації; 



 

 

 проблемний виклад передбачає створення викладачем проблемної ситуації, 

допомогу здобувачам у виділенні та "прийнятті" проблемного завдання для активізації 

мислення здобувачів, яке спрямовано на задоволення пізнавального інтересу шляхом отри-

мання нової інформації; 

 пояснювально-демонстраційний метод – для передання великого масиву 

інформації; 

 Дискусії передбачають обмін думками та поглядами учасників з приводу даної 

теми (питання), а також розвивають мислення, допомагають формувати погляди і 

переконання, виробляють вміння формулювати думки й висловлювати їх, вчать оцінювати 

пропозиції інших людей, критично підходити до власних поглядів. 

 Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій, який дає змогу наблизити 

процес навчання до реальної практичної діяльності спеціалістів і передбачає розгляд 

проблемних ситуацій у процесі вивчення навчального матеріалу. 

 Презентації – виступи перед аудиторією, що використовуються для 

представлення певних результатів роботи з виконання індивідуальних завдань. 

 семінари-конференції, круглі столи 
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