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1. Опис навчальної дисципліни 
 

_________________________________Податкова система_________________________ 
                                                                                    (назва) 

 
 

Галузь знань, напрям підготовки, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень 

Освітньо-кваліфікаційний рівень Бакалавр 

Напрям підготовки  - 

Спеціальність 071 – «Облік і оподаткування» 

Спеціалізація - 

Характеристика навчальної дисципліни 

Вид  

Загальна кількість годин 120 

Кількість кредитів  ECTS  4 

Кількість змістових модулів 2 

Курсовий проект (робота) (за наявності) - 

Форма контролю Іспит 

Показники навчальної дисципліни для денної та заочної форми навчання 
 Денна форма 

навчання 

Заочна форма 

навчання 

Рік підготовки (курс) 3 - 
Семестр 5 - 

Лекційні заняття 30 - 

Практичні, семінарські заняття 15 - 

Лабораторні заняття - - 

Самостійна робота 75 - 

Індивідуальні заняття - - 

Кількість тижневих аудиторних годин для 
денної форми навчання 

3 - 

 
 
 

2. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 

Ефективність податкової системи є передумовою вирішення соціальних 
і економічних завдань, а також інших функцій, які виконує держава. З 
фіскальної точки зору, важливим є достатність доходів, які отримує держава, 
з економічної - який вплив вона здійснює через податкову політику на 
економічний розвиток. Управління податковою сферою є складним процесом, 
який вимагає висококваліфікованих спеціалістів, добре обізнаних як з 

теоретичними аспектами оподаткування, так і з практичними питаннями щодо 
нарахування і стягнення податків. Дисципліна "Податкова система" є 
складовою підготовки таких фахівців. 

Курс орієнтований на нове економічне мислення, носить комплексний 
узагальнювальний характер і об'єднує через призму управлінської діяльності 
в одне ціле знання, отримані студентами в процесі вивчення таких дисциплін: 



фінанси, бюджетна система, фінансовий облік, економічний аналіз, 
статистика. 

Дисципліна "Податкова система" сприяє отриманню студентами знань і 
практичних навичок з адміністрування податків та складання податкової 
звітності, які необхідні сучасним спеціалістам для здійснення управління у 
сфері оподаткування. Оволодіння знаннями курсу сприяє кращому розумінню 

функціональних аспектів діяльності податкових органів та мотивів поведінки 
платників податків, набуттю досвіду та усвідомленню основних методів 
оподаткування. Рівень знань з цієї дисципліни визначає професійну 
компетентність студента до практичної діяльності. 

Метою вивчення дисципліни «Податкова система» є вивчення 
теоретичних та організаційних основ оподаткування, методики розрахунків і 
порядку сплати податків і обов’язкових платежів юридичних і фізичних осіб.  

Основними завданнями навчальної дисципліни є засвоєння 

теоретичних та організаційних засад податкової системи та податкової 
політики, методики розрахунків, порядку сплати прямих і непрямих податків 
юридичними та фізичними особами, альтернативних систем оподаткування.  

Предметом навчальної дисципліни є організація справляння податків 
і обов'язкових платежів в Україні. 

У результаті вивчення курсу студенти повинні знати: 
• основні функції податків, етапи генезису податків, термінологію 
оподаткування, класифікацію податків за різними ознаками; 

• визначення та сутність податку, податкової системи; 
• принципи оподаткування та податкової системи держави; особливості 
податкової системи України; види податків та зборів, що існують в Україні; 
• законодавчу та нормативну базу, яка регулює питання податкової системи в 
Україні; 
• систему оподаткування юридичних і фізичних осіб в Україні; 
• особливості методики обчислення та сплати різних форм і видів 
податкових платежів до бюджетів різних рівнів згідно з вимогами чинного 

податкового законодавства. 
вміти: 

• нараховувати податки і збори до бюджетів та державних цільових фондів; 
• визначити суми податків, зборів і платежів; 
• складати податкову звітність та заповняти податкові декларації; 
• вести податковий облік. 
 
 

 
 
 
 
 
 



3. Програма та структура навчальної дисципліни для денної форми 
навчання  

Структура навчальної дисципліни 

 
Назви змістовних 

модулів і тем 

Кількість годин 

Денна форма Заочна форма 

усьо

го 

у тому числі усь

ого 

 

л п лаб інд с.р. л п лаб інд с.р. 

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи оподаткування та непряме оподаткування  

Тема 1. Економічна суть 
податків 

10 2 2   6       

Тема 2. Акцизний 

податок 

12,5 2 1,5   9       

Тема 3. Мито 13,5 4 1,5   8       

Тема 4. Податок на 

додану вартість 

16 4 2   10       

Разом за змістовним 

модулем 1 

52 12 7   33       

Змістовний модуль 2. Форми та механізми регулювання податкової політики  
Тема 1. Податок на 

прибуток підприємств 

16 4 2   10       

Тема 2. Оподаткування 
доходів фізичних осіб 

14 4 2   8       

Тема 3. Спрощена 
система оподаткування 

13 4 1   8       

Тема 4. Рентна плата  8 2 1   5       

Тема 5 Екологічний 
податок 

8 2 1   5       

Теми 5.Місцеві податки 
та збори 

9 2 1   6       

Разом за змістовним 
модулем 2 

68 18 8   42       

Усього годин 120 30 15   75       

 

4. Теми семінарських занять 
№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Не передбачено навчальним планом  

 
                                                                                                              

5. Теми практичних занять 

№ 
з/п 

Назва теми Кількість 
годин 

1 Економічна суть податків 2 
2 Акцизний податок 1,5 

3 Мито 1,5 

4 Податок на додану вартість 2 

5 Податок на прибуток підприємств 2 



6 Оподаткування доходів фізичних осіб 2 

7 Спрощена система оподаткування 1 

8 Рентна плата  1 

9 Екологічний податок 1 
10 Місцеві податки та збори 1 

 
 

6. Індивідуальні завдання 
Варіант 1 

1. Класифікація податків, їх проблеми та економічне значення 
2. ЗАДАЧА 

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету та строки 
сплати у наступних випадках: а) у січні загальний обсяг продажу продукції 
власного виробництва підприємства становить 20000 грн. (без ПДВ). У цьому 

ж місяці воно сплатило вартість сировини та матеріалів, вартість яких 
відноситься до складу валових витрат на суму 10000 грн. (без ПДВ); 

б) поліграфічне підприємство займається як виготовленням рекламних 
проспектів, так і підручників. У червні обсяг продажів рекламних проспектів 
становив 50 000 грн. (без сплати ПДВ), підручників – 15000 грн. (без суми 
ПДВ). У червні підприємство придбало папір, що буде використовуватись як 
для виготовлення рекламних проспектів, так і підручників, на суму 20000 грн. 
(без суми ПДВ); 

в) Підприємство 16 лютого ввозить на митну територію України товари, 
контрактна ціна яких становить 1000 доларів США (з ПДВ). На суму 
податкового зобов’язання платник надав митним органам простий вексель 
строком погашення через 30 днів. Крім цього, обсяг оподаткованих операцій в 
лютому становить 20 000 грн.(без ПДВ), у березні – 30 000 грн.(без ПДВ), у 
квітні – 40 000грн. (без ПДВ).  
 

Варіант 2 

1. Визначте особливості мита, як непрямого податку 
2. ЗАДАЧА 

Підприємство придбало у нерезидента транспортний засіб вартістю 
10 000 євро, робочий об’єм двигуна – 1000 кб.см., яке буде використовуватися 
як об’єкт основних основних засобів в господарській діяльності. Ставки мита 
0,6 євро за 1 куб.см.; акцизного збору 0,2 євро за 1 куб. см. Курс НБУ на день 
митного контролю складає 10,4 грн. за 1 євро; курс НБУ, що діяв на кінець 
операційного дня, що передує дню в якому транспортний засіб вперше 

підпадає під режим митного контролю складає 10,6 грн. за 1 євро. Обчислити 
суму мита, акцизного збору, податку на додану вартість.   

 
Варіант 3 

1. Визначте особливості мита, як непрямого податку 

2. ЗАДАЧА 



Підприємство придбало у нерезидента транспортний засіб вартістю 
10 000 євро, робочий об’єм двигуна – 1000 кб.см., яке буде використовуватися 
як об’єкт основних основних засобів в господарській діяльності. Ставки мита 
0,6 євро за 1 куб.см.; акцизного збору 0,2 євро за 1 куб. см. Курс НБУ на день 
митного контролю складає 10,4 грн. за 1 євро; курс НБУ, що діяв на кінець 
операційного дня, що передує дню в якому транспортний засіб вперше 

підпадає під режим митного контролю складає 10,6 грн. за 1 євро. Обчислити 
суму мита, акцизного збору, податку на додану вартість.  

 
Варіант4 

1. Тарифні преференції та безмитне переміщення товару 
2. ЗАДАЧА 
Визначити суму податку на доходи з фізичних осіб та порядок його 

сплати в бюджет. Громадянин щомісяця протягом року за основним місцем 

роботи на підприємстві “А” одержував по 7500 грн., крім того, в жовтні за 
договором підряду на підприємстві “Б” він одержав 12400 грн., а в листопаді 
отримав авторський гонорар від підприємства “В” у сумі 12500 грн. 

 

Варіант5 

1. Порядок нарахування та строки сплати податку земельним податком 
2. ЗАДАЧА 

Визначити суму податку на доходи фізичних осіб та порядок його сплати 

до бюджету за наступними показниками (всі показники умовні):  

ПІБ 

фізосо
би,  

Об’єкт 
продажу/мін

и, (дата  

придбання) 

Вид договору та з 
ким укладений 

Частота 
продажу 
об’єкта в 

звітному році 

Договірна 
ціна, грн. 

Оціночна 
ціна, грн. 

Волош

ин 
С.К. 

 
 

Квартира 
(дата 

придбання 
20.02.2018р.) 

Договір купівлі –
продажу з 

юридичною 
особою 

Перший раз 550 000 600 000 

Семен
ов 

К.П. 

 

Легковий 

автомобіль 
(дата 

випуску 
2019р.) 

Договір купівлі - 
продажу з 

фізичною особою 
Перший раз 600 000 580 000 

Сидор
чук 

К.Л. 
 

Квартира 
(дата 

придбання 
15.04.2019р). 

Договір міни  з 

фізичною особою 
Другий раз 700 000 900 000 

Карпо
в О.П. 

 

Вантажний  
автомобіль 

(дата 

випуску 
2019р.) 

Договір купівлі - 

продажу з 
юридичною 

особою 

Перший раз 400 000 6000 



Варіант 6 
1. Податкова система та принципи її побудови 
2. ЗАДАЧА 
Визначити суму податку за грошовою оцінкою. Заповнити уточнюючий 

Розрахунок земельного податку. Відповідно до державного акта та даних 
земельного кадастру у платника земельного податку налічується 5000 м 2 

землі.Сума податку була розрахована за ставками земельного податку на 
ділянки, яким не встановлено грошової оцінки і становила 4000 грн за 
рік.Згідно з рішенням міської ради станом на 1 квітня звітного року 
встановлено грошову оцінку землі населеного пункту у розмірі 100 грн./м 2 

 
 

Варіант 7 
1. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів  

2. ЗАДАЧА 
Визначити суму збору за спеціальне використання водних ресурсів та 

збору за користування водами для потреб гідроенергетики. Вихідні дані. 
Електростанція розташована в басейні річки Прут. За звітний період обсяг 
води, пропущений через турбіни, становить 20,18 млн. куб. м Крім цього, 
електростанція має дозвіл на спеціальне використання поверхневих водних 
ресурсів місцевого значення. Установлений ліміт – 350 куб. м За звітний 
період фактично використано водних ресурсів місцевого значення 370 куб. м 

звітного року встановлено грошову оцінку землі населеного пункту у 
розмірі 100 грн./м 2 

 
 

Варіант 8 
1. Сутність податку на додану вартість 
2. ЗАДАЧА 
Визначити суму збору за користування для видобування корисних 

копалин. Гірничовидобувне підприємство веде розробку родовища залізної 
руди для збагачення. Обсяг погашених у надрах балансових запасів з початку 
року за 2 квартали склав 750 000 т. Базовий норматив плати за одиницю 
погашених у надрах залізної руди для збагачення 0,32 грн./т. Понижувальний 
коефіцієнт, який застосовується до нормативу плати 0,2 За попередній період 
нарахована сума збору 20 000 грн. 

 
 

Варіант 9 
1. Платники податку та об’єкт оподаткування податку на прибуток 

підприємств 
2. ЗАДАЧА 
На підприємстві працює 23 особи, з яких 6 осіб інваліди ІІ та ІІІ групи.  

8 працівників отримують заробітну плату в розмірі 2500 грн за місяць в 
розрахунку на одного штатного працівника, 9 працівників мають оклад згідно 



штатного розпису 3100 грн. Інваліди другої групи отримують оклад в розмірі 
2100 грн ( 2 особи) та 1900 грн інваліди ІІІ групи. Провести розрахунок 
нарахування суми внеску на заробітну плату та інші доходи працівників та 
утримання із заробітної плати єдиного соціального внеску. 

 
 

Варіант 10 
1.  Платники податку та об’єкт оподаткування податку на прибуток 

підприємств 
2. ЗАДАЧА 
На території району міста знаходяться: комунальні гаражі загальною 

прощею 3520 кв м. п’ять стоянок, площею 120, 85, 150, 200 та 180 м кв 
відповідно. Діяльність з паркування на всіх стоянках здійснюється протягом 
року без вихідних.  0,5 га землі, відведеної рішенням міської ради, для 

паркування. Діяльність з паркування здійснюється протягом року без вихідних 
Міською радою встановлено такі ставки збору за місця для паркування 

транспортних засобів: - для гаражів - 0,05 % мінімальної заробітної плати за 
кожний день в гривнях за 1 кв.м площі земельної ділянки; - для стоянок та 
землі, відведеної під паркування -   0,12 % мінімальної заробітної плати за 
кожний день в гривнях за 1 кв.м площі земельної ділянки 

Розрахувати загальну суму надходжень до бюджету району від збору за 
місця для паркування транспортних засобів, вказати її періодичність.  

 
 
7. Контрольні питання, комплекти тестів для визначення рівня 

засвоєння знань студентів 
1. Історія виникнення податків 
2. Функції податків 
3. Класифікація податків 
4. Податкова служба України 

5. Сутність податку на додану вартість 
6. Платники ПДВ та їх реєстрація 
7. Об’єкт та база оподаткування податку на додану вартість 
8. Розмір ставок податку на додану вартість 
9. Документальне оформлення операцій з податку на додану вартість 
10. Порядок обчислення і сплати податку на додану вартість 
11. Операції, що не є об’єктом оподаткування податком на додану 

вартість 

12. Операції звільнені від оподаткування податком на додану вартість 
13. Податковий кредит 
14. Реєстрація платників акцизного податку 
15. Об’єкт оподаткування акцизним податком 
16. Операції, що звільнені від оподаткування акцизним податком 
17. Ставки акцизного податку 

18. Порядок визначення та сплати акцизного податку 



19. Єдиний митний тариф України 
20. Нарахування та сплата мита 
21. Тарифні преференції та безмитне переміщення товару 
22. Платники податку та об’єкт оподаткування податком на прибуток 

підприємств 
23. Оподаткування операцій особливого виду податку на прибуток 

підприємств 
24. Пільги та операції звільнені від оподаткування податку на прибуток 

підприємства 
25. Порядок обчислення податку на прибуток підприємства та звітність 

платника 
26. Платники податку та об’єкт оподаткування податку з доходів 

фізичних осіб 
27. База оподаткування податком з доходів фізичних осіб 

28. Податкова знижка, що надається платникам податку з доходів 
фізичних осіб 

29. Ставки податку з доходів фізичних осіб 
30. Платники єдиного податку 
31. Порядок визначення доходів платників єдиного податку 
32. Ставки єдиного податку 
33. Податковий період та строки сплати єдиного податку 
34. Платники податку та об’єкт оподаткування земельним податком 

35. Ставки земельного податку 
36. Порядок нарахування та строки сплати земельного податку 
37. Збір за спеціальне використання води 
38. Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 
39. Плата за користування надрами 
40. Платники єдиного соціального внеску 
41. База нарахування єдиного внеску 
42. Розмір єдиного внеску 

43. Порядок обчислення і сплати єдиного внеску 
44. Екологічний податок 
45. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 
46. Збір за місця для паркування транспортних засобів 
47. Туристичний збір 
48. Транспортний податок 
49. Податкова система та принципи її побудови 
50. Сфери дії Податкового Кодексу 

51. Податкова політика та її зміст 
52. Організаційна структура та функції державних податкових органів  
 
 
 
 

 



Комплекс тестів для визначення рівня знань студентів 
 
1. Одним з видів прямих податків є: 
 
а) податок на додану вартість; 
б) плата за землю; 

в) акцизний збір; 
г) мито. 
 
2. Одним з видів непрямих податків є: 
 
а) податок на прибуток; 
б) податок з власників транспортних засобів; 
в) податок на нерухоме майно; 

г) мито. 
 
3. Не відноситься до зборів: 
 
а) державне мито; 
б) рентні збори; 
в) плата за землю; 
г) збір за геологорозвідувальні роботи. 

 
4. До місцевих зборів не відносять: 
 
а) збір за забруднення навколишнього середовища; 
б) збір за паркування автотранспорту; 
в) ринковий збір; 
г) готельний збір. 
 

5. До місцевих податків належить: 
 
а) ПДВ; 
б) податок на прибуток; 
в) плата за землю; 
г) податок з реклами. 
 
6. До суб’єктивних факторів, які зумовлюють недоліки у системі 

оподаткування належить: 
 

а) недостатній досвід оподаткування підприємств у умовах ринкової 
економіки; 

б) недостатня кількість досвідчених і підготовлених фахівців; 
в) затримка розроблення та ухвалення окремих законодавчих документів 

з оподаткування; 



г) дефіцит державних фінансових ресурсів. 
 
7.  До складу валових витрат не включають: 
 
а) витрати на поточний і капітальний ремонт; 
б) сума коштів, внесених у страхові резерви; 

в) витрати на утримання пунктів медичного огляду найманих 
працівників; 

г) сума сплачених податків на нерухомість.  
 
8. В якій формі може здійснюватися виплата дивідендів: 
 
а) у грошовій формі або у вигляді акцій; 
б) лише в грошовій формі; 

в) лише у вигляді акцій. 
 
9. До платежів за ресурси не відносять: 
 
а) податок на нерухоме майно; 
б) плата за землю; 
в) акцизний збір; 
г) збір за забруднення навколишнього природного середовища. 

 
10. В Україні в якості непрямих податків використовуються: 
 
а) податок з продажу, податок з обороту та мито; 
б) податок  з продажу, податок з обороту та ПДВ; 
в) податок з обороту, ПДВ та мито; 
г) акцизний збір, ПДВ та мито. 
 

11. Реальними платниками непрямих податків є: 
 
а) покупці (споживачі); 
б) виробники; 
в) оптові посередники; 
г) роздрібні посередники. 
 
12. Ставкою в 3% оподатковується дохід: 

 
а) за договорами страхування від об’єкта оподаткування,; 
б) юридичні та фізичні особи, які реалізують легкові автомобілі; 

 
в) суб’єкти підприємницької діяльності, що торгують ювелірними 

виробами; 



г) юридичні і фізичні особи, що здійснюють операції купівлі-продажу 
безготівкової валюти. 

 
13. Ограни місцевого самоврядування мають право: 
 
а) запроваджувати тільки ті податки і збори, що передбачені 

законодавчими актами; 
б) встановлювати ставки, що не перевищують граничних розмірів, 

передбачених законодавчими актами; 
в) встановлювати ставку, меншу за мінімальну для окремих платників 

податків або взагалі звільняти від податку; 
г) встановлювати пільги для окремих платників податку лише у вигляді 

ставки, меншої за мінімальну. 
 

14. Спрощену систему оподаткування було запроваджено для 
юридичних осіб, якщо: 

 
а) середньооблікова чисельність працівників не перевищує 100 осіб, а 

обсяг виручки від реалізації продукції за календарний рік – 1 млн. гривень; 
б) середньооблікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб, а 

обсяг виручки від реалізації продукції за календарний рік – 1 млн. гривень; 
в) середньооблікова чисельність працівників не перевищує 50 осіб, а 

обсяг виручки від реалізації продукції за календарний рік –500 тис. гривень; 
г) середньооблікова чисельність працівників не перевищує 25 осіб, а 

обсяг виручки від реалізації продукції за календарний рік – 1 млн. гривень. 
 
15. Суб’єкт малого підприємництва, який сплачує єдиний податок, 

не сплачує: 
 
а) податок на прибуток та податок на промисел; 

б) збір на обов’язкове державне пенсійне страхування; 
в) збір на обов’язкове державне соціальне страхування; 
г) жоден з загальнодержавних зборів та платежів.  
 
16. До четвертої групи платників Єдиного податку відносяться: 
а) фізичні особи - підприємці, використовують працю найманих осіб або 

кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не 
перевищує 50 осіб; - обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;  

б) юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми, у яких середньооблiкова кількість працівників не перевищує 
50 осіб; - обсяг доходу не перевищує 3 000 000 гривень;  

в) юридичні особи - суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-
правової форми, у яких середньооблiкова кількість працівників не перевищує 
50 осіб; обсяг доходу не перевищує 5 000 000 гривень; 5. вірних відповідей 

немає. 



 
17. Ставка єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне 

страхування на зарплату інвалідів становить: 
а) 22% 
б) 8,41% 
в) 5,5% 

г) вірна відповідь відсутня.     
 
18. Вставте пропущене поняття: 
……………..–  юридична особа  або фізична особа чи 

представництво нерезидента - юридичної особи, які незалежно від їх 
організаційно-правового статусу та способу оподаткування 
іншими податками зобов'язані нараховувати, утримувати та 
сплачувати податок з доходів фізичних осіб до бюджету від імені та за 

рахунок платника податку, вести податковий облік та подавати податкову 
звітність податковим органам, а також нести відповідальність за порушення 
норм Податкового кодексу. 

 
19. Розставте у відповідності до сутності способів умисного 

зменшення податкових зобов’язань:  

Способи Характеристика 
А. Уникнення податків 1. Незаконне зменшення податкових зобов’язань 

Б. Ухиленням від 
податків 

2. Зменшення податкових зобов’язань законним 
шляхом, тобто з використанням певних положень 
податкового законодавства 

 
20. Прибуток до оподаткування згідно ПКУ визначається, як: 
а) Різниця між виручкою від реалізації та витратами виробництва; 
б) Різниця між сумою скоригованого валового доходу та сумою валових 

витрат та амортизаційних відрахувань; 
в) Чистий доход; 
г) Різницю між сумою доходів звітного періоду та собівартістю 

реалізованих товарів та інших витрат звітного періоду. 
 
 
 
 

 

 

.    НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І 

ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%B7_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%96%D0%B2_%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%85_%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D1%83
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA&action=edit&redlink=1
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Екзаменаційні запитання 
1. Непрямі податки і їх роль у формуванні доходів бюджету. 

Задача 

Визначити суму акцизного податку, що підлягає сплаті в бюджет виробничим 
підприємством на основі таких даних: обсяг реалізації тютюннових виробів з фільтром – 
300 тис.шт., обсяг продажу, обчислений за максимальними роздрібними цінами (без ПДВ, 
з акцизним збором) – 120 тис.грн, ставка акцизного податку до обороту – 7%, ставка 

акцизного податку за 1000шт. – 60 грн. 

 
Тестові завдання різних типів 

 Питання 1.  Чи може в розрахунках ПДВ до сплати або відшкодування з 

бюджету виникнути від’ємне значення?  

1 Так 

2 Ні 

3 Не правильно проведені розрахунки 

4 Законодавчо не допустимо 

 

 Питання 2.   Чи справляється збір за спеціальне використання води за 

воду, що використовується для задоволення питних і санітарно -гігієнічних 

потреб населення 

 Так/ні 

 

 Питання 3.  Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку 

3 групи є: 

1 Календарний день  

2 Календарний рік 

3 Календарний місяць 

4 Календарний квартал 

 

 Питання 4.  Податковий агент – це: 

1 Особа, на яку покладають обов’язки з обчислення та перерахування податків до 

бюджету від імені та за рахунок коштів платника  

2 Особи, які ведуть облік платників податків 

3 Особи, які подають контролюючим органам звітність 

4 Особи, які надають консультації платникам податків 

  

 Питання 5. Вставте відповідність між переліченими податками та об’єктами 

оподаткування податками: 

1. Об’єкт житлової нерухомості А) Збір за місця для паркування транспортних 
засобів; 



2. Земельна ділянка, яка спеціально 

відведена для забезпечення 
паркування транспортних засобів 

Б) Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельних  ділянок; 

3. Транспортні засоби В) Плата за землю; 

4. Земельні ділянки Г) Збір за першу реєстрацію транспортних засобів. 

 

 Питання 6. Вставте відповідність: 

1. Об’єктами оподаткування 

акцизним податком є операції з  

А) Реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продуктів); 
Б) Вивезення (експорт) підакцизних товарів (продукції) 

платником податків за межі митної території України; 

2. Операції з підакцизними 
товарами, які не підлягають 
оподаткуванню: 

В) Ввезення на митну територію України раніше 
експортованих підакцизних товарів (продукції), у яких 
виявлено недоліки, що перешкоджають реалізації цих 
товарів на митну території країни імпортера, для їх 

повернення експортеру. 
Г) Ввезення підакцизних товарів (продукції) на митну 

територію України 

 

 Питання 7. Платники туристичного збору – це: 

 У  бланку відповідей подати вірну відповідь 

 

 Питання 8.  Які операції не є об'єктом оподаткування ПДВ: 

1 Постачання товарів, послуг, місце постачання яких розташоване на митній 

території України 

2 Ввезення товарів (супутніх послуг) на митну територію України в митному 
режимі імпорту 

3 Виплати у грошовій формі заробітної плати 

4 Експорт товарів (супутніх послуг), якщо він підтверджений митною декларацію 

 

 Питання 9.  На які групи основних засобів амортизація не нараховується?  

1 4 (машини та обладнання) 

2 1(земельні ділянки) та 13( природні ресурси) 

3 3 (будівлі і споруди) 

4 5 (транспортні засоби) 

 

                    Питання 10. В яких розмірах здійснюється сплата єдиного податку 

четвертої групи у третьому кварталі 

1 10%  

2 20% 

3 30%  

4  50% 

 

 
8. Методи навчання 



Методи навчання поділяють за відповідним етапом навчання, на 
кожному з яких розв'язують специфічні завдання: орієнтація на методи 
підготовки студентів до вивчення матеріалу, що передбачає пробудження 
інтересу, пізнавальної потреби, актуалізацію базових знань, необхідних умінь 
і навичок; на методи вивчення нового матеріалу; на методи конкретизації й 
поглиблення знань, набування практичних умінь і навичок, які сприяють 

використанню пізнаного; на методи контролю й оцінки результатів навчання. 
Крім того, у навчальному процесі викладач виокремлює методи пояснення 
навчальної дисципліни, різноманітні методи організації самостійної роботи 
студентів. 

Пояснювально-ілюстративний метод. Студенти здобувають знання, 
слухаючи лекцію, з навчальної або методичної літератури, через екранний 
посібник у "готовому" вигляді. Сприймаючи й осмислюючи факти, оцінки, 
висновки, вони залишаються в межах репродуктивного (відтворювального) 

мислення. Такий метод найширше застосовують для передавання значного 
масиву інформації.  

Метод проблемного викладення. Використовуючи відповідні джерела 
й засоби, педагог, перш ніж викладати матеріал, ставить проблему, формулює 
пізнавальне завдання, а потім, розкриваючи систему доведень, порівнюючи 
погляди, різні підходи, показує спосіб розв'язання поставленого завдання. 
Студенти стають свідками і співучасниками наукового пошуку. 

Частково-пошуковий, або евристичний метод. Його суть полягає в 

організації активного пошуку розв'язання висунутих педагогом пізнавальних 
завдань на основі евристичних програм і вказівок. Процес мислення набуває 
продуктивного характеру, але його поетапно скеровує й контролює педагог 
або самі студенти на основі роботи над програмами та з навчальними 
посібниками. Такий метод, як евристична бесіда є перевіреним способом 
активізації мислення, спонукання до пізнання. 

Дослідницький метод. Після аналізу матеріалу, постановки проблем і 
завдань та короткого інструктажу студенти самостійно вивчають літературу, 

джерела, ведуть спостереження і розрахунки та виконують інші пошукові дії.  
Ініціатива, самостійність, творчий пошук виявляються в дослідницькій 
діяльності найповніше. Методи навчальної роботи безпосередньо переходять 
у методи, які імітують, а іноді й реалізують науковий пошук. 

Методи контролю та самоконтролю: методи усного контролю; методи 
письмового контролю та самоконтролю; методи практичного контролю і 
методи практичного самоконтролю. 

 

 
9. Форми контролю 

Формами контролю знань студентів є поточний контроль, проміжна 
атестація та підсумковий контроль.  

Поточний контроль здійснюється під час проведення семінарських та 
практичних занять і має на меті перевірку рівня підготовки студента у 
вивченні поточного матеріалу. Поточний контроль може здійснюватись 



шляхом усного та письмового опитування, розв’язку тестових завдань, 
підготовки доповідей та рефератів, виконання контрольних робіт студентами 
заочної форми навчання.  

Проміжна атестація для студентів очної форми навчання має на меті 
визначити сукупність знань студента з дисципліни по завершенню певного 
етапу вивчення дисципліни і проводиться у формі контрольних завдань та 

тестування по кількох темах у вигляді модулів.  
Підсумковий контроль проводиться в кінці семестру для визначення 

обсягу знань студента по закінченню курсу і здійснюється у формі іспиту 
(заліку).  

Методи усного контролю: індивідуальне опитування, фронтальне 
опитування, співбесіда, доповідь, повідомлення, залік.  

Методи письмового контролю: модульне письмове завдання, звіт, 
реферат.  

Методи комп’ютерного контролю: тестові програми.  
Методи самоконтролю: уміння самостійно оцінювати свої знання, 

самоаналіз. 
 

10. Розподіл балів, які отримують студенти 
 
 1. Відповідно до Положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України», 
затвердженого ректором університету 27.02.2019 р., рейтинг студента з 

навчальної роботи R  НР стосовно вивчення 
певної дисципліни визначається за формулою: 
 

           0,7· (R (1) ЗМ · К (1) ЗМ + ... + R (n) ЗМ  · К (n) ЗМ  ) 
R НР  = -------------------------------------------------------- , 
                                                К ДИС 
 
де, R (1) ЗМ , … R (n) ЗМ − рейтингові оцінки змістових модулів за 100- 

бальною шкалою; 
n − кількість змістових модулів; 
К (1) ЗМ , … К (n) ЗМ  − кількість кредитів ЕСТS, передбачених робочим 

навчальним планом для відповідного змістового модуля; 
КДИС  = К (1) ЗМ + … + К (n) ЗМ  − кількість кредитів ЕСТS, передбачених 

робочим навчальним планом для дисципліни у поточному семестрі.  
 

Наведену формулу можна спростити, якщо прийняти К (1) ЗМ = …= К (n) ЗМ. 

Тоді вона буде мати вигляд: 
            0,7· (R (1) ЗМ + ... + R (n) ЗМ  ) 
R НР  = ------------------------------------  
                                   n 

2. Розподіл балів, які отримують студенти. Оцінювання студента 
відбувається згідно Положення «Про екзамени та заліки у НУБіП України» 



від 27.02.2019 р. протокол № 7. Рейтинг здобувача вищої освіти із засвоєння 
дисципліни у балах переводиться у національні оцінки згідно з табл. 1.  

 Таблиця 1.  
Співвідношення між національними оцінками і рейтингом здобувача вищої 

освіти 

Оцінка 

національна 

Рейтинг здобувача вищої 

освіти, бали 

Відмінно 90 - 100 

Добре 74 - 89 

Задовільно 60 - 73 

Незадовільно 0 - 59 

 
Для визначення рейтингу студента (слухача) із засвоєння дисципліни 

Rдис (до 100 балів) одержаний рейтинг з атестації (до 30 балів) додається до 
рейтингу студента (слухача) з навчальної роботи Rнр (до 70 балів): Rдис = Rнр 
+ Rат. 

 
 

11. Методичне забезпечення 
1. Навчально-методичнтий комплекс з дисципліни «Податкова система» 

для підготовки фахівців ОС «Бакалавр» спеціальність 071 «Облік і 
оподаткування» 

2. Березовська Л.О. податкова система:навчальний посібник для 
студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. К.:ЦП 

«Компрінт»,2017. – 675с. 
3. Податкова система. Методичні вказівки до вивчення дисципліни для 

студентів денної форми навчання освітнього ступеня «Бакалавр» із 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» . К.: Вид-во: «КОМПРИНТ» –2019. 
– 96с. 

4. Податкова система [Електронний ресурс] – Режим доступу: 
https://elearn.nubip.edu.ua/course/view.php?id=1659 
 

12. Рекомендована література 
 

Основна 
1. Бюджетний кодекс України // Офіційний вісник України від 

13.08.2010., № 59. [Електронний ресурс] – Режим доступу до кодексу: 
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17 

2. Митний кодекс України. Відомості Верховної Ради України: документ 

4495-17, редакція від 01.01.2018 року. URL : www.rada.gov.ua 
3. Податковий кодекс України // Офіційний вісник України від 

02.12.2010., № 2755-VI. [Електронний ресурс] – Режим доступу до кодексу: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


4. Бечко П.К. Основи оподаткування [Текст]: навч. посіб. / П.К. Бечко, 
О.А. Захарчук. - К.: Центр учбової літератури, 2009. - 168 с. 

5. Мединська Т. В., Чабанюк О. М. Спеціальні податкові режими: 
загальні положення, облік і звітність: Навчально-практичний посібник. – К.: 
Алерта, 2017. – 240 с. 

6. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик 

О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 
344 с. 

7. Податкова система України: тренінг-курс : навч. посіб. / О. М. 
Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін. ; за заг. ред. О. М. 
Тимченко ; передм. Т. І. Єфименко.  – К. : ДННУ “Акад. фін. управ ління”, 
2012. − 656 с.  

8. Сарана В.В. Податкові режими в Україні/ В.В. Сарана – К. 
Талком,2016 - 414 

 
Допоміжна 

1. Адміністрування податків, зборів, платежів: навч.посіб. / [В.П. 
Хомутенко, І.С. Луценко, А.В. Хомутенко]; за заг. ред. В.П. Хомутенко – 
Одеса: «Атлант», 2015. – 314 с 

2. Буряк О. П. Податковий менеджмент : підручник / О. П. Буряк. – К. : 
Ліра-К, 2014. – 352 с. 

3. Гавриленко Н.В. Податкова система: Практикум: Навчальний 

посібник/ Н. В. Гавриленко. - Львів: Ліра-К, 2013. – 328 с. 
4. Головко М. Й. Аналіз сучасного стану індикаторів розвитку, стійкості 

та ефективності функціонування податкової системи України [Електронний 
ресурс] / М. Й. Головко // Економічний форум. - 2018. - № 1. - С. 261-265. - 
Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfor_2018_1_44 5. Гонта О. І. 
Податкова система 

5. Диха М. В. Податкова система як складник забезпечення розвитку 
соціальноекономічної системи України [Електронний ресурс] / М. В. Диха, Ю. 

В. Гончаров // Сучасні питання економіки і права. - 2018. - Вип. 1. - С. 86-99 
6. Зайцев О. В. Податковий менеджмент : підручник / О. В. Зайцев. – 

Київ : Видавництво Ліра-К, 2016. – 308 с.  
7. Крисоватий А. І. Податковий менеджмент : навч. посіб.[для студ. вищ. 

навч. закл.] / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима.- Тернопіль : Карт бланш, 2014.- 
304 с. 

9. Крисоватий А.І. Муніципальна боргова політика: теоретичні концепти 
та практика реалізації в Україні / Крисоватий А.І., Синютка Н.Г. – Львів: 

Українська академія друкарства, 2017. – 220с.  
10. Крисоватий А.І. Наукові основи фіскальної теорії. Навчальний 

посібник / А.І. Крисоватий, О.Ю. Сидорович, В.І. Дмитрів – Тернопіль: ТНЕУ, 
2017 – 246 с.  

11. Луцик А.І. Адміністрування податків. Навчальний посібник / А.І. 

Луцик, Ф.П. Ткачик – Тернопіль: ТНЕУ, 2017. – 282 с 



12. Макурін А.А. Теорія оподаткування : навч. посіб. / А.А. Макурін. – 
Дніпро : НТУ «ДП», 2018. – 75 с. 

13. Паранчук С. В. Податковий менеджмент : навч. посіб. / С. В. 
Паранчук, А. С. Мороз, О. С. Червінська ; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Л.: 
Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 295 с.  

14. Пасічний М. Фіскальна результативність податкової системи 

України [Електронний ресурс] / М. Пасічний // Вісник Київського 
національного торговельноекономічного університету. - 2018. - № 3. - С. 116-
130. 

15. Податкова система [Текст]: Навчальний посібник / за заг. ред. 
Андрущенка В. Л. – К.: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с.  

16. Податкова система: конспект лекцій з дисципліни «Податкова 
система», [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. спеціальності 051 
«Економіка», спеціалізації «Економіка підприємства» освітнього ступеня 

«Бакалавр» денної та заочної форм навчання / уклад. Гречко А.В.– К., 2018. – 
171 с.  

17. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., Дубовик 
О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. – Одеса: ВМВ, 2014. – 
344 с 

18.Планування податкових надходжень в Україні: теорія і практика : 
[монографія] / за ред. Л.Л. Тарангул. – Ірпінь: НУДПСУ, 2011. – 339 с.  

19.Податкова політика України : навчальний посібник / П.В. Мельник, 

З.С. Варналій, Л.Л. Тарангул та ін.; за ред. П.В. Мельника. – К.: Знання 
України, 2011.- 505 с.  

20. Податкова система: практичні питання застосування норм 
Податкового кодексу України [Текст] / За заг. ред. В.Ю. Захарченка. – К. : 
Юрінком Інтер, 2011. – 368 с.  

21. Податкова система України. Тренінг-курс [Текст] : навч. посіб./ О. 
М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін. ; За заг. ред. О.М. 
Тимченко. – К. : ДННУ "Академія фінансового управління", 2012. – 656 с.  

22. Податкова система: Навч. посіб. За ред.. Андрущенко В.Л. К.:Центр 
наукової літератури. – 2015. – 416с. 

23. Податкова система: практикум / уклад.: А.С. Крутова, І.С. 
Андрющенко; Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі. – Харків: Видавець Іванченко 
І.С., 2013. – 85с. 

24. Податкова система: Практикум / Уклад.: А. Ю. Семеног, О. М. 
Пахненко, М. М. Бричко. – Суми: УАБС, 2015. – 123 с 

25. Сідельникова Л. П. Податкова система : навч. посіб. / Л. П. 

Сідельникова, Н. М. Костіна. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К. : Ліра-К, 2013. – 
604 с 

26. Сенченко В.Б. Податкова система:практикум/ В.Б. Сенченко. 
К.:Центр наукової літератури. – 2014. – 160с. 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


