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ВСТУП
Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “Податкова
звітність і статистика державних фінансів” складена відповідно до освітньо професійної програми підготовки магістра галузі знань 0305 «Економіка і
підприємництво», спеціальності 6.030506 - «Прикладна статистика».
Навчальна дисципліна “Податкова звітність і статистика державних
фінансів” є вибірковою дисципліною циклу професійної підготовки бакалаврів
з прикладної статистики.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є вивчення податкової
системи України та виявлення закономірностей у податковій сфері на
макроекономічному рівні.
Міждисциплінарні зв’язки. Вивчення курсу “Податкова звітність і
статистика державних фінансів”, передбачає міждисциплінарні зв’язки з
навчальними дисциплінами загальноекономічної та професійної підготовки,
зокрема, «Вступ до фаху», «Макроекономіка», «Статистика», «Економіка
України»,
«Господарське
право»,
«Мікроекономіка»,
«Економіка
підприємства», «Фінанси», «Економічна статистика», «Бухгалтерський облік»,
«Статистика підприємництва», «Аналіз господарської діяльності». Викладання
дисципліни "Податкова звітність і статистика державних фінансів" ґрунтується
на попередньому вивченні перелічених дисциплін.
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:
1. Основи оподаткування в Україні.
2. Звітність за основними податками та платежами.
3. Податкова звітність за акцизним податком, рентною платою та податком
на майно.
4. Статистичне вивчення державних фінансів.
1. Мета та завдання навчальної дисципліни
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Податкова звітність і
статистика державних фінансів” є отримання навиків роботи з нормативними
документами у сфері заповнення форм податкової звітності з основних податків
та зборів та вміння заповнювати їх, опанування методологією дослідження
явищ та процесів у галузі державних фінансів та набуття практичних навичок її
застосування.
1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни “Податкова звітність і
статистика державних фінансів” є:
- ознайомлення з основними законодавчими положеннями щодо формування
показників податкової звітності в Україні;
- ознайомлення з нормативними документами щодо заповнення форм
податкової звітності з ПДВ, податку на прибуток підприємств, податку з
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доходів фізичних осіб, форм звітності до фондів соціального страхування
тощо;
- застосування методу абсолютних та відносних величин, методів вивчення
динамічних рядів, кореляційно-регресійного та індексного методів для
виявлення основних тенденцій та закономірностей у сфері державного
бюджету України.
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
а) знати:
- базові принципи нарахування та адміністрування основних податків
та зборів в Україні;
- як формуються показники податкової звітності в Україні;
- принципи отримання інформації з нормативної бази щодо податкової
системи України;
- прийоми роботи з у нормативними документах щодо податкової
звітності в Україні;
- основні показники державної статистики;
б) вміти:
- обчислювати значення основних податків та зборів в Україні;
- формувати показники податкової звітності;
- заповнювати основні форми податкової звітності;
- застосовувати основні статистичні методи для виявлення тенденцій та
закономірностей у сфері державного бюджету України.
На вивченнянавчальноїдисциплінивідводиться120 годин / 4 кредита ECTS.
2. Інформаційнийобсягнавчальноїдисципліни
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Тема 1. Податкове законодавство
Правові основи системи оподаткування в Україні. Основи податкового
законодавства. Поняття податку та збору та їх елементи. Платники податків.
Податкова пільга. Податковий обов’язок. Податкове зобов’язання.
Тема 2. Адміністрування податків та зборів
Поняття та обов’язкові реквізити податкової звітності. Документи, що
підтверджують дані декларацій. Подання податкової звітності. Електронна
звітність. Виправлення помилок у податковій звітності. Податкові консультації.
Тема 3. Податковий контроль та відповідальність
Контролюючі органи. Податковий контроль. Поняття та види перевірок.
Документальна перевірка. Фактична перевірка. Збір податкової інформації та
зустрічні звірки.. Відповідальність за порушення порядку подання податкової
звітності.
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ЗВІТНІСТЬ ЗА ОСНОВНИМИ ПОДАТКАМИ
ТА ПЛАТЕЖАМИ
Тема 4. Звітність з податку на прибуток підприємств
Основні елементи податку на прибуток підприємств. Структура звітності
з податку на прибуток. Відповідальність за податком на прибуток підприємств.
Декларація з податку на прибуток підприємства. Інші звіти з податку на
прибуток Виправлення помилок у декларації з податку на прибуток. Звіт про
контрольовані операції. Структура звітності, порядок заповнення та подання.
Тема 5. Звітність з податку на доходи фізичних осіб та єдиного
соціального внеску
Основні елементи податку на доходи фізичних осіб. Форма 1-ДФ.
Структура звітності, порядок заповнення та подання.
Податкова декларація про майновий стан і доходи. Структура звітності,
порядок заповнення та подання.
Звітність з єдиного соціального внеску. Структура звітності, порядок
заповнення та подання.
Тема 6. Звітність з податку на додану вартість
Основні елементи податку на додану вартість. Податкова накладна.
Декларація з податку на додатну вартість. Додатки до декларації. Скорочена
декларація з ПДВ. Уточнюючий розрахунок із ПДВ.
Тема 7. Звітність за спеціальними податковими режимами
Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. Звітність платника
єдиного податку – юридичної особи. Звітність платника єдиного податку –
фізичної особи – підприємця. Фіксований сільськогосподарський податок.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. ПОДАТКОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА АКЦИЗНИМ
ПОДАТКОМ, РЕНТНОЮ ПЛАТОЮ ТА ПОДАТКОМ НА МАЙНО
Тема 8. Податкова звітність за акцизним податком
Платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки
податку. Розрахунок та порядок сплати.
Структура звітності. Порядок заповнення та подання звітності.
Виправлення помилок у звітності.
Тема 9. Звітність за екологічним податком
Платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки
податку. Розрахунок та порядок сплати.
Структура звітності. Порядок заповнення та подання звітності.
Виправлення помилок у звітності.
Тема 10. Рентна плата
Платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки
податку. Розрахунок та порядок сплати.
Структура звітності. Порядок заповнення та подання звітності.
Виправлення помилок у звітності.
Тема 11. Податок на майно
Платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки
податку. Розрахунок та порядок сплати.
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Структура звітності. Порядок заповнення та подання звітності.
Виправлення помилок у звітності.
ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. СТАТИСТИЧНЕ ВИВЧЕННЯ ДЕРЖАВНИХ
ФІНАНСІВ
Тема 12. Державні фінанси як об’єкт статистичного вивчення
Сутність державних фінансів. Бюджет і бюджетна система України.
Доходи бюджету. Видатки бюджету. Статистика державного кредиту і
державного боргу.
Тема 13. Основні статистичні методи вивчення державних фінансів
Абсолютні та відносні величини у вивченні державних фінансів.
Кореляційно-регресійний аналіз у вивченні державних фінансів. Індексний
аналіз у вивченні державних фінансів.
3. Рекомендована література.
1.
2.
3.
4.

Базова

Податковий кодекс України від 01 грудня 2010 р. № 2755-VI.
Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 року № 2341-III.
Кодекс України про адміністративні правопорушення 7 грудня 1984 року № 8073-X.
Господарський кодекс України від 16.01.2003 № 436-IV.

5. Бюджетний кодекс України від 8 липня 2010 року№ 2456-VI.
6. Матковський С.О. Теорія статистики:
О.Р. Марець. – К.: Знання, 2010. – 534 с.

навч.

посібник

/

С.О. Матковський,

Допоміжна

7. Порядок обліку платників податків і зборів, затв. наказом Мінфін України від 09.12.2011
№ 1588.
8. Про Державний бюджет України на 2016 рік. Закон України від 25.12.2015 № 928-VIII.
9. Наказ МФУ від 21.10.2015 № 911 «Про затвердження Порядку формування Реєстру
великих платників податків».
10. Довідник
пільг
[Електронний
ресурс]
–
Режим
доступу
до
докум.:
http://sfs.gov.ua/dovidniki--reestri--perelik/dovidniki-/54005.html.
11. Про електронні документи та електронний документообіг. Закон України від 22.05.03 р.
№ 851-ІV.
12. Про електронний цифровий підпис. Закон України від 22.05.03 р. № 852-ІV.
13. Про подання електронної податкової звітності. Інструкція, затверджена наказом ДПАУ
від 10.04.2008 р. № 233.
14. Виправлення помилок у податкових деклараціях. Громадська організація ННДЕС
[Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.youtube.com/watch?v=qtiD2Ux3LV0.
15. Про затвердження Порядку обліку платників податків і зборів. Наказ Мінфіну від
09.12.2011 № 1588.
16. Про затвердження Порядку подання платником податків заяви про проведення
документальної невиїзної позапланової електронної перевірки та прийняття рішення
контролюючим органом про проведення такої перевірки. Наказ Мінфін України від
20.11.2015 № 1040.
17. Порядок надання документів великого платника податків в електронній формі при
проведенні документальної перевірки, затверджений наказом МФУ від 07.11.2011 р. №
1393.
18. Податкові перевірки та відповідальність за порушення податкового законодавства
Громадська організація ННДЕС. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.youtube.com/watch?v=bocmy67bUYM
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19. Податковий контроль: особливості проведення податкових перевірок та застосування
штрафних санкцій. Громадська організація ННДЕС. [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://www.youtube.com/watch?v=mZIDjjiyD2M
20. Наказ МФУ від 20.10.2015 № 897 «Про затвердження форми Податкової декларації з
податку на прибуток підприємств».
21. Постанова КМУ від 15.02.2012р. № 98 «Питання переходу платників податку на
прибуток підприємств, який оподатковується за нульовою ставкою відповідно до пункту
154.6 статті 154 Податкового кодексу України, до подання спрощеної податкової
декларації».
22. Наказ МФУ від 21.12.2011 № 1685 «Про затвердження форми Звіту про використання
платниками податку на прибуток підприємств вивільнених коштів».
23. Наказ МФУ від 13.06.2016 № 544 «Про затвердження форм та Порядку розрахунку
податку на прибуток нерезидентів, які провадять діяльність на території України через
постійне представництво».
24. Наказ МФУ від 17.06.2016 № 553 «Про затвердження форми Звіту про використання
доходів (прибутків) неприбуткової організації».
25. Наказ ДПАУ від 16.05.2011 № 285 «Про затвердження форми Розрахунку частини
чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до державного бюджету державними
унітарними підприємствами та їх об'єднаннями».
26. Наказ МФУ від 18.01.2016 № 8 «Про затвердження форми та Порядку складання Звіту
про контрольовані операції».
27. Порядок складання Звіту про контрольовані операції, затверджений наказом Мінфіну
України від 18.01.16 р. № 8.
28. Наказ Міндоходів України від 22.11.13 № 699 «Про затвердження Узагальнюючої
податкової консультації з окремих питань застосування норм податкового законодавства
щодо трансфертного ціноутворення».
29. Наказ МФУ від 13.01.2015 № 4 «Про затвердження форми Податкового розрахунку сум
доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них
податку (форма № 1ДФ) та Порядку заповнення та подання податковими агентами
Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних
осіб, і сум утриманого з них податку».
30. Наказ МФУ від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про
майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про
майновий стан і доходи».
31. Закон України від 08.07.10 р. № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування».
32. Наказ МФУ від 14.04.2015 № 435 «Про внесення змін до Порядку формування та подання
страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування».
33. Наказ МФУ від 28.01.2016 № 21 «Про затвердження форм та Порядку заповнення і
подання податкової звітності з податку на додану вартість».
34. Наказ МФУ від 31.12.2015 № 1307 «Про затвердження форми податкової накладної та
Порядку заповнення податкової накладної».
35. Наказ МФУ від 22.09.2014 № 958 «Про затвердження форми реєстру виданих та
отриманих податкових накладних та порядку його ведення»
36. Наказ МФУ від 19.06.2015 № 579 «Про затвердження форм книги обліку доходів і книги
обліку доходів і витрат та порядків їх ведення».
37. Наказ МФУ від 19.06.2015 № 578 «Про затвердження форм податкових декларацій
платника єдиного податку».
38. Закон України від 19.12.1995 № 481/95-ВР «Про державне регулювання виробництва і
обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових
виробів».
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39. Наказ МФУ від 23.01.2015 № 14 «Про затвердження форми декларації акцизного
податку, Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку».
40. Наказ МФУ від 25.02.2016 № 218 «Про затвердження форм заяви про реєстрацію
платника акцизного податку з реалізації пального, акцизної накладної, розрахунку
коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку
пального».
41. Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР «Про застосування реєстраторів
розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
42. Наказ МФУ від 21.01.2016 № 13 «Про затвердження Положення про форму та зміст
розрахункових документів».
43. Наказ МФУ від 17.08.2015 № 715 «Про затвердження форми Податкової декларації
екологічного податку».
44. Кодекс про надра від 27 липня 1994 р. № 132.
45. Наказ МФУ від 17.08.2015 № 719 «Про затвердження форми Податкової декларації з
рентної плати».
46. Наказ МФУ від 16.06.2015 № 560 «Про затвердження форми Податкової декларації з
плати за землю (земельний податок та/або орендна плата за земельні ділянки державної
або комунальної власності)».
47. Наказ МФУ від 09.07.2015 № 636 «Про затвердження форм податкових декларацій збору
за місця для паркування транспортних засобів та туристичного збору».
48. Наказ МФУ від 10.04.2015 № 415 «Зареєстровано Про затвердження форми Податкової
декларації з транспортного податку».
49. Наказ МФУ від 10.04.2015 № 408 «Про затвердження форми Податкової декларації з
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки».
50. Виконання Державного бюджету [Електронний ресурс] – Режим доступу:
http://www.treasury.gov.ua/main/uk/doccatalog/list?currDir=146477.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

15. Інформаційні ресурси
Законодавство Україниhttp://zakon2.rada.gov.ua/laws/main/a
Державна фіскальна служба України <http://www.sta.gov.ua/>
Державна казначейська служба України <http://www.treasury.gov.ua>
Міністерство фінансів України http://www.minfin.gov.ua/
Рахункова палата України <http://www.ac-rada.gov.ua/>.
Єдина база податкових знань <http://sts.gov.ua/ebpz/>
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