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ПЕРЕДМОВА 

Мета: формування у здобувачів: розуміння механізмів функціонування податкової 

системи; здатності, на основі напрацьованого світового досвіду, розробки основних напрямів 

розвитку практики управління у сфері оподаткування; осмислення та напрацювання 

теоретико-методичних основ і науково-практичних підходів до реалізації податкової системи 

на всіх рівнях фінансової системи, зокрема в аграрній сфері; вміння розв’язувати складні 

задачі та вирішувати проблемні питання сфери оподаткування, в тому числі – аграрної 

сфери. 

Завдання: вивчення теоретичних основ і практичних механізмів реалізації податкової 

системи з позиції їх ролі у фінансово-економічному середовищі держави та підприємства, 

зокрема аграрної сфери; сформувати вміння аналізувати практичні моменти та вирішувати 

професійні задачі сфери оподаткування суб’єктів господарювання, зокрема аграрного 

сектору, відповідно до умов податкового законодавства; розвинути здатність аналітичного та 

критичного мислення застосування інструментів податкової системи на практиці. 

Місце дисципліни «Податкова система» у структурно-логічній схемі підготовки 

здобувачів вищої освіти: 

Пререквізити Кореквізити Постреквізити 

Мікроекономіка  Менеджмент  Місцеві фінанси 

Макроекономіка  Інформаційні системи і технології у 

фінансах 

Фінансовий ринок 

Фінанси Фінансовий аналіз Бюджетна система 

Фінанси підприємств Фінансовий облік Виробнича практика 

Навчальна практика Виробнича практика Підсумкова атестація 

Компетентності, яких набувають студенти в результаті вивчення дисципліни 

«Податкова система»:  

Загальні: ЗК 02. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях 

                 ЗК 07. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 

                 ЗК 08. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел. 

Спеціальні: СК03. Здатність до діагностики стану фінансових систем (державні 

фінанси, у тому числі бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

СК05. Здатність застосовувати знання законодавства у сфері монетарного, фіскального 

регулювання та регулювання фінансового ринку. 

СК08. Здатність виконувати контрольні функції у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування. 

СК11. Здатність підтримувати належний рівень знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

СК13. Здатність провадити професійну діяльність з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

СК14. Здатність застосовувати новітні наукові та прикладні досягнення фінансів, 

банківської справи та страхування у діяльності підприємств аграрної сфери економіки. 

Програмні результати навчання з дисципліни «Податкова система»: 

ПР04. Знати механізм функціонування державних фінансів, у т.ч. бюджетної та 

податкової систем, фінансів суб’єктів господарювання, фінансів домогосподарств, 

фінансових ринків, банківської системи та страхування. 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм діагностики стану фінансових систем 

(державні фінанси, у т.ч. бюджетна та податкова системи, фінанси суб’єктів господарювання, 

фінанси домогосподарств, фінансові ринки, банківська система та страхування). 

ПР07. Розуміти принципи, методи та інструменти державного та ринкового 

регулювання діяльності в сфері фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у сфері 
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фінансів, банківської справи та страхування. 

ПР16. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань та 

змістовно інтерпретувати отримані результати. 

ПР17. Визначати та планувати можливості особистого професійного розвитку. 

ПР19. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових 

знань. 

ПР25. Розуміти особливості реалізації діяльності з фінансів, банківської справи та 

страхування на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ПР26. Застосовувати новітні досягнення фінансової науки у практичній діяльності, в 

тому числі – на підприємствах аграрної сфери економіки. 

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

Найменування 

показників 

(скорочений/повний 

термін) 

Профіль підготовки 

фахівця 

Характеристика навчальної дисципліни 

денна 

форма  

(скорочений 

термін) 

денна 

форма  

(повний 

термін) 

заочна форма 

(скорочений/повний 

термін) 

Кількість 

кредитів – 3/5 

Галузь знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

Обов’язкова  

Модулів – 1 Спеціальність: 

 

072 «Фінанси, 

банківська справа та 

страхування» 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 2 
1-й 3-й 1-й/4-й 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90/150 

1-й 6-й 1-й/8-й 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3,4; 

самостійної роботи 

студента – 5,4. 

Освітній рівень: 

бакалавр 

 

Освітня програма: 

«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

32 год. 36 год 8 год. 

Практичні 

28 год. 18 год 4 год. 

Самостійна робота 

30 год. 96 год 78 год. 

Вид контролю 

залік екзамен залік/екзамен 
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1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 

1.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

Для опанування матеріалу дисципліни «Податкова система» окрім лекційних і 

практичних занять, тобто аудиторної діяльності, значну увагу необхідно приділяти 

самостійній роботі. Самостійна навчальна робота розрахована на формування 

практичних навичок у роботі студентів зі спеціальною літературою, орієнтування їх 

на інтенсивну діяльність, критичне осмислення здобутих знань і глибоке вивчення 

теоретичних і практичних проблем ефективного функціонування підприємства та 

його структурних підрозділів. 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час і передбачає вивчення лекцій, обов’язкової та рекомендованої 

літератури. 

Опрацювання теоретичних основ курсу здійснюється студентами регулярно та 

підлягає контролю з боку викладача під час проведення семінарських занять у формі 

усного опитування та виконання завдань оперативного письмового контролю. 

 

1.2. Опрацювання літературних джерел 

Основою успішного та ґрунтовного вивчення дисципліни «Податкова система» 

є вміння працювати з підручниками, навчальними посібниками та нормативно-

правовими джерелами, науковою та спеціальною літературою.  

Під час роботи з цими джерелами студент, в першу чергу, повинен 

ознайомитися з їх змістом, щоб визначити, чи необхідно опрацьовувати дане джерело 

та чи має воно відношення до навчального курсу, що вивчається, і лише після цього 

відбирає необхідний для вивчення матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та 

розпочинає його вивчення.  

При опрацюванні матеріалу необхідно з’ясувати суть питання, що вивчається, 

не уникаючи при цьому визначення суті незрозумілих чи незнайомих слів і термінів, 

з’ясувавши їх зміст у словниках, довідниках, в контексті речення.  

Вивчення матеріалу за підручником і навчальним посібником, робота з 

науковою та спеціальною літературою проводиться на основі аналізу прочитаного з 

прослуханою та законспектованою лекцією, формування логічних висновків, 

відзначення незрозумілих положень з метою їх подальшого з’ясування на 

практичному занятті.  

Під час опрацювання студентом матеріалу за підручником, навчальним 

посібником, опрацюванні матеріалів нормативно-правових актів бажано та навіть 

необхідно відпрацювати зручну для себе певну систему позначень (підкреслювання, 

помітки на полях книги чи нормативно-правового акту, виписки, позначення 

маркерами різних кольорів, формулювання інших авторів і нормативно-правових 

джерел, посилання на інші джерела, виписки необхідних відомостей на окремих 

листках та ін.) та фіксації опрацьованого матеріалу.  

Крім того, при роботі з науковою та спеціальною літературою студент може 

отримати посилання на джерела, не вказані в навчально-методичному комплексі, що 

є, безперечно, цінним для самостійного поглибленого вивчення правового матеріалу. 
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2. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ  

 

2.1. Підготовчий етап виконання контрольної роботи 

Виконання контрольної роботи дає можливість студенту поглибити знання з 

дисципліни «Податкова система», навчитися самостійно працювати з 

інформаційними джерелами, поглиблено вивчати основні проблеми щодо 

особливостей функціонування податків в Україні; виробити навички самостійного 

наукового мислення, вміння приймати рішення в умовах складного та динамічного 

податкового законодавства. 

Перед виконанням завдання необхідно вивчити лекційний матеріал й 

опрацювати рекомендовані нормативно-правові акти та навчальну літературу. 

Студенти виконують контрольну роботу у позааудиторний час. Викладач 

консультує студентів, спрямовує на контрольну роботу та на практичному занятті 

перевіряє та заслуховує захист контрольної роботи.  

Контрольна робота відноситься до самостійної роботи студентів і повинна 

виконуватися відповідно до вимог, висвітлених у даних методичних вказівках. 

Номера теоретичних питань роботи студенти з’ясовують з переліку винесених 

теоретичних питань за допомогою наведеної таблиці. 

 

2.2. Перелік теоретичних питань для виконання контрольної роботи 

1. Об'єктивна необхідність податків в економіці, сутність і функції податків.  

2. Податки в системі фінансових відносин, принципи та функції податків. 

3. Класифікація податків і джерела їх сплати. 

4. Етапи розвитку податків: досвід України та світу. 

5. Становлення податків в аграрному секторі економіки України. 

6. Поняття податкової системи та принципи її побудови. 

7. Прямі податки в податковій системі України. 

8. Загальна характеристика податків і податкових платежів для юридичних осіб. 

9. Загальнодержавні податки, порядок їх нарахування та перерахування.  

10. Місцеві податки та збори, порядок їх нарахування та перерахування. 

11. Сутність податку на додану вартість, його функції і поняття доданої вартості. 

12. Виникнення податку на додану вартість: історичний розвиток і досвід 

України. 

13. Загальна характеристика платників податку на додану вартість. Об'єкти 

оподаткування. 

14. Здійснення коригування податку на додану вартість при товарообмінних і 

експортних операціях.  

15. Загальна характеристика ставок і бази оподаткування податком на додану 

вартість. 

16. Порядок обчислення та сплати податку на додану вартість. 

17. Оподаткування податком на додану вартість товарів, що ввозяться на митну 

територію України 

18. Порядок оподаткування податком на додану вартість експортних операцій. 

19. Загальна характеристика податкових накладних при оподаткуванні податком 

на додану вартість. 

20. Електронне адміністрування податку на додану вартість. 
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21. Характеристика податкового кредиту при справлянні податку на додану 

вартість. Дата виникнення податкового кредиту. 

22. Характеристика податкових зобов'язань. Дата виникнення податкових 

зобов'язань. 

23. Оподаткування податком на додану вартість товарообмінних операцій в 

межах України та по за її межами. 

24. Загальна характеристика пільг з податку на додану вартість. Коригування 

податкових зобов'язань по пільгових об'єктах. 

25. Характеристика декларації з податку на додану вартість. Порядок її 

заповнення. 

26. Особливості оподаткування податком на додану вартість 

сільськогосподарських товаровиробників, які оподатковуються єдиним податком 

(четверта) група.  

27. Особливості обчислення та сплати податку на додану вартість 

підприємствами, що займаються постачанням електроенергії, газу, води, теплової 

енергії. 

30. Строки та порядок сплати податку на додану вартість. 

31. Облік, звітність і перевірка розрахунків з податку на додану вартість. 

32. Відповідальність суб'єктів оподаткування за неправильність і несвоєчасність 

сплати податку на додану вартість. 

33. Загальна характеристика платників податку на прибуток.  

34. База оподаткування та її складові при обчисленні податку на прибуток.  

35. Характеристика коригування фінансових результатів при оподаткуванні 

податком на прибуток. 

36. Характеристика операцій з борговими зобов'язаннями та валютними 

цінностями при обчисленні бази оподаткування податком на прибуток. 

37. Витрати по операціях з основними засобами та нематеріальними активами 

при обчисленні бази оподаткування податком на прибуток. 

38. Єдиний податок для сільськогосподарських товаровиробників, порядок його 

справляння та перерахування в бюджет. 

39. Оподаткування суб’єктів господарювання малого бізнесу. 

40. Умови й особливості оподаткування фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності платників єдиного податку І групи. 

41. Загальна характеристика доходів від реалізації товарів, робіт, послуг при 

оподаткуванні податком на прибуток. 

42. Умови й особливості оподаткування фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності платників єдиного податку ІІ групи. 

43. Особливості оподаткування прибутку підприємств-нерезидентів. 

44. Порядок оподаткування ввезених із-за меж митного кордону України 

транспортних засобів. 

45. Умови й особливості оподаткування фізичних осіб-суб’єктів 

підприємницької діяльності платників єдиного податку ІІІ групи. 

46. Аналіз нарахованих (сплачених) податків та обов'язкових зборів, що 

зменшують фінансовий результат при обчисленні податку на прибуток. 

47. Декларація з податку на прибуток. Порядок її заповнення та подання в 

органи податкової служби. 

48. Витрати на утримання та експлуатацію об'єктів соціальної сфери, їх загальна 

характеристика. Прядок включення витрат по цих об'єктах у витрати до 
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оподаткування податком на прибуток. 

49. Доходи від операцій з цінними паперами, валютними цінностями, борговими 

зобов'язаннями. Порядок їх оподаткування податком на прибуток. 

50. Доходи у вигляді безповоротної фінансової допомоги та безоплатно наданих 

товарів при оподаткуванні податком на прибуток. 

51. Витрати, пов'язані з підготовкою, організацією, веденням виробництва, 

реалізацією продукції (робіт, послуг). Порядок їх включення до складу витрат при 

формуванні бази оподаткування податком на прибуток. 

52. Порядок визначення курсових різниць по реалізованих за межі митного 

кордону України товарах і послугах. 

53. Сутність і моделі податкової політики держави.  

54. Принципи побудови податкової системи України.. 

55. Характеристика штрафних санкцій за порушення порядку справляння 

податку на прибуток 

56. Характеристика оподаткування реалізації товарів, робіт і послуг в межах 

проведення бартерних операцій і пов'язаним особам. 

57. Порядок оподаткування податком на прибуток реалізації основних засобів, їх 

ліквідації та переведення з виробничих у невиробничі. 

58. Характеристика оподаткування операцій з основними засобами. 

59. Порядок нарахування штрафних санкцій за несвоєчасне отримання валютної 

виручки та товарів із-за меж митного кордону України. 

60. Оподаткування податком на додану вартість і податком на прибуток нестач 

від крадіжок і втрат товарно-матеріальних цінностей та основних засобів. 

61. Сутність акцизного податку, його функції. 

62. Характеристика платників акцизного податку, об'єктів оподаткування, 

визначення оподатковуваного обороту. 

63. Пільги з акцизного податку. Особливості оподаткування непрямими 

податками товарів, що виготовлені в Україні з давальницької сировини. 

64. Порядок обчислення та сплати акцизного податку по експортно-імпортних 

операціях. 

65. Порядок і строки сплати акцизного податку та подання розрахунків. 

66. Відповідальність суб'єктів оподаткування за правильність визначення та 

своєчасність сплати акцизного податку. 

67. Плата за землю, порядок її нарахування і перерахування. 

68. Відповідальність платників за правильність обчислення та своєчасність 

сплати плати за землю. 

69. Порядок справляння рентної плати за спеціальне використання води. 

70. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Порядок її 

справляння та перерахування. 

71. Порядок справляння та перерахування рентної плати за користування 

надрами. 

72. Характеристика платників єдиного соціального внеску. 

73. Порядок справляння та перерахування єдиного соціального внеску. 

74. Особливості нарахування і перерахування рентної плати за транспортування 

нафти і нафтопродуктів. 

75. Порядок справляння та перерахування рентної плати. 

76. Характеристика бази, ставок і пільг по єдиному соціальному внеску.  
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77. Порядок нарахування штрафних санкцій і пені за порушення справляння 

єдиного соціального внеску. 

78. Порядок справляння та перерахування рентної плати за користування 

радіочастотним ресурсом. 

79. Транспортний податок та особливості його функціонування. 

80. Порядок обчислення єдиного соціального внеску з громадян, діяльність яких 

заснована на приватній власності. 

81. Податок на доходи фізичних осіб: історія розвитку з 1991 року донині.  

82. Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників за 

загальною системою. 

83. Порядок справляння та перерахування екологічного податку. 

84. Порядок справляння та перерахування податку на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки. 

85. Акцизний податок з тютюнових виробів: об'єкти оподаткування, механізм і 

пільги при справлянні. 

86. Оподаткування фермерських господарств. Загальна характеристика податків. 

87. Особливості спрощеної системи оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників. 

88. Загальна характеристика системи оподаткування фізичних осіб. 

89. Оподаткування доходів фізичних осіб, отриманих не за основним місцем 

роботи. 

90. Акцизний податок з нафтопродуктів: об'єкти оподаткування, платники, 

порядок розрахунку. 

91. Оподаткування доходів, одержаних громадянами - підприємцями. 

92. Оподаткування доходів іноземних громадян та осіб без громадянства. 

93. Порядок справляння плати за землю за земельні ділянки, зайняті в 

особистому користуванні осіб. 

94. Податок на нерухомість та особливості його функціонування. 

95. Загальна характеристика місцевих податків, їх призначення, види, об'єкти 

оподаткування. 

96. Єдиний податок. Порядок його нарахування та сплати. 

97. Збір за місця для паркування транспортних засобів. Порядок його 

нарахування та перерахування. 

98. Державне мито: платники, об'єкти, ставки, пільги щодо державного мита. 

99. Порядок обкладання митом товарів, що ввозяться на митну територію 

України (імпортне мито). 

100. Зарубіжний досвід системи місцевого оподаткування. 

101. Документальні перевірки: завдання, порядок і строки проведення. 

102. Облік платників податків у податковій службі. 

103.Організація роботи Державної податкової служби України. 

104. Камеральні перевірки: мета та порядок проведення. 

105. Зарубіжний досвід організації податкової системи. 

106. Непрямі податки та їх роль у Державному бюджеті. 

107. Порядок справляння та перерахування в бюджет податку на доходи 

фізичних осіб. 

108. Акцизний податок з транспортних засобів: об'єкти оподаткування, механізм 

і пільги при справлянні. 
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109. Акцизний податок з алкогольних виробів: об'єкти оподаткування, платники, 

порядок розрахунку. 

110. Показники оцінки ефективності податкової системи держави. 

111. Сутність, зміст і цілі податкової політики держави. 

112. Моделі податкової політики держави. 

113. Типи податкової політики держави. 

114. Інструменти податкової політики держави. 

115. Показники діагностики провадження податкової політики держави. 

116. показники фіскальної ефективності податкової політики держави. 

117. показники регулюючої ефективності податкової політики держави. 

118. Економічна сутність і призначення податкового механізму. 

119. Елементи податкового механізму та їх призначення. 

120. Організаційна структура Державної податкової служби України. 

121. Завдання та функції Державної податкової служби України. 

122. Фактори, що сприяють ухиленню від оподаткування. 

123. Податковий борг: сутність і причини виникнення. 

124. напрями мінімізації податкового боргу. 

125. Процес нарахування та сплати мита. 

126. Загальні та спеціальні види мита. 

127. Звільнення від сплати мита. 

128. Об’єкт, база оподаткування, ставки та пільги з податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки. 

129. Пільги з плати за землю для фізичних і юридичних осіб. 

130. Екологічний податок: об’єкт, база оподаткування, ставки та порядок 

обчислення. 

131. Звільнення від оподаткування рентною платою за користування надрами 

для видобування корисних копалин. 

132. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з 

видобуванням корисних копалин. 

133. Подання декларації та строки сплати рентної плати. 

134. Туристичний збір: об’єкт, база оподаткування, ставки, пільги. 

135. Організаційні умови функціонування збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

136. Умови функціонування непрямих податків в Україні. 

137. Прямі податки та умови їх функціонування. 

138. Умови нарахування пені за порушення умов податкового законодавства. 
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12 
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2.3. Перелік практичних завдань для виконання контрольної роботи 

Вивчення дисципліни «Податкова система» передбачає поглиблене вивчення 

функціонування податків шляхом розв’язання ситуаційних задач. Для виконання 

контрольної роботи передбачено вирішення одного д 

Практичне завдання № 1. Визначити рівень податкового навантаження (ПН) 

на макрорівні за допомогою наступних даних: 

Валовий внутрішній продукт (ВВП) держави у 2020 році – 2248,1 млрд грн; 

Податкові надходження (     ) до Зведеного бюджету України: 

прямі податки (ПП) – 227,8 млрд грн.; 

непрямі податки (НП) – 256,4 млрд грн. 

Практичне завдання № 2. Податкові виплати підприємства за 2020 рік 

становлять: 

- з податку на прибуток підприємств  – 47,4 тис грн; 

- з податку на додану вартість  – 28,5 тис грн; 

- з акцизного податку  – 13,3 тис грн; 

- з інших податків і платежів, що формують собівартість продукції – 6,7 тис 

грн. 

Балансовий прибуток підприємства за рік склав 94,9 тис грн. 

Обсяг виручки від реалізації разом з ПВД становить 583,2 тис грн. 

Розрахувати рівень податкового навантаження на мікрорівні:  

- на суму балансового прибутку;  

- на обсяг виручки від реалізації;  

- непрямих податків на суму прибутку;  

- непрямих податків на обсяг виручки рід реалізації. 

Практичне завдання № 3. Визначити, які податки і в якому розмірі має сплатити 

суб’єкт підприємницької діяльності, що відноситься до ІІ групи платників єдиного 

податку. 

Вихідні дані: річний обсяг доходу суб’єкта підприємницької діяльності  

Щиголь М.С становить 4735000 грн. При цьому дохід від підприємницької діяльності 

з роздрібного продажу товарів склав 2800000 грн, а інші доходи (від надання в оренду 

нерухомого майна) – 2215000 грн. 

Практичне завдання № 4. Підприємство ввезло на митну територію України 

товар митною вартістю 220 тис. грн., сплативши крім того ввізне мито в розмірі 5 % 

митної вартості товару, митний збір – 0,5 % митної вартості та акцизний податок в 

сумі 70 тис. грн.  

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету. 

Практичне завдання № 5. Розрахувати очікувану суму ПДВ, що закумулюється 

до Державного бюджету України у 2021р. на основі наведених даних: 

Показник 2020 

Обсяг реалізованих товарів (робіт, послуг), млн. грн 942657,8 

Придбано товарів (робіт, послуг) з правом податкового кредиту, млн. грн 643219,2 

Бюджетне відшкодування, млн. грн 9413,6 

Індекс-дефлятор, % 107 

Реструктуризована недоїмка, млн. грн 7825,3 

Очікувана недоїмка, млн. грн 6422,2 

Прогнозна сума надходжень ПДВ, млн. грн  
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Практичне завдання № 6. Протягом першого кварталу поточного року 

підприємством, що перебуває на загальній системі оподаткування, отримано дохід 

(виручку) від реалізації продукції в сумі 900 тис. грн. Окрім того, безоплатно 

отримано платником податку товари загальною вартістю 70 тис. грн. Собівартість 

реалізованої продукції склала 300 тис. грн., загальногосподарські витрати становили – 

120 тис. грн., адміністративні витрати – 40 тис. грн., а витрати на збут – 50 тис. грн. 

Також підприємством здійснено попередню оплату товарів та послуг на суму 

65 тис. грн.   

Визначити суму податку на прибуток підприємства за квартал. 

Практичне завдання № 7. Підприємство у звітному періоді реалізувало 

товари на суму 550,0 тис. грн. (без ПДВ), в тому числі предметів культового 

призначення релігійним організаціям на суму 68,0 тис. грн. (без ПДВ). Для 

виробничих потреб підприємство придбало сировину на суму 380,0 тис. грн. (з ПДВ), 

в тому числі на виробництво предметів культового призначення на суму 69,0 тис. грн. 

(з ПДВ).  

Визначити суму ПДВ, яка підлягає сплаті до бюджету. 

Практичне завдання № 8. Працівник підприємства, для якого підприємство є 

основним місцем роботи, надав посвідчення інваліда ІІ групи. Йому  нараховано 

заробітну плату: 

- у липні – в сумі 4830,00 грн.; 

- у серпні – в сумі 4600,00 грн. 

Також застосовано податкову соціальну пільгу у розмірі 150%, хоча заяви від 

платника не надійшло. 

Необхідно розрахувати податок на доходи фізичних осіб, суму військового 

збору та єдиного соціального внеску. Вказати вид податкового правопорушення та 

розрахувати штрафні санкції 

Практичне завдання № 9. Суб’єкт підприємницької діяльності (юридична 

особа) надає послуги з пошиття та ремонту одягу (5 клас ризику, для якого ставка 

ЄСВ становить 36,8%). У жовтні поточного року дохід від реалізації товарів та послуг 

складав 77 тис. грн.; в листопаді – 63 тис. грн. і в грудні – 75 тис. грн. Для 

забезпечення господарської діяльності у жовтні придбано товарів та сировини 

вартістю 40 тис. грн., у листопаді – 55 тис. грн. і в грудні – 43 тис. грн. Сформований 

фонд оплати праці протягом 4 кварталу поточного року дорівнював 70 тис. грн.  

Визначити суму податку на прибуток підприємства за звітній квартал. 

Практичне завдання № 10. Підприємство, що займається виробництвом 

комбікормів, зареєструвало виданих податкових накладних на 745 000грн. Сума 

податкового кредиту підприємства за податковими накладними, зареєстрованими в 

Єдиному реєстрі податкових накладних становить 221 500 грн. Однак підприємство у 

Декларації зазначило суму податкового кредиту у розмірі 224 800грн.  

Чи потрібна у такому випадку податкова перевірка і якщо так, то яка? 

Нарахуйте штрафні санкції у випадку виявленого податкового правопорушення. 

Практичне завдання № 11. Сільськогосподарське підприємство володіє таким 

земельним фондом: земельні ділянки, відведені під ріллю – 8 га вартістю 56 000 

грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 15 га вартістю 74 500 грн./га; 

земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 8 га вартістю 67 000 грн./га. 

Обсяг реалізованої сільськогосподарської продукції складає 78% від загального 

обсягу реалізації, що дає йому можливість бути платником єдиного податку. 
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Визначити вид податку, платником якого є підприємство, та його суму до 

сплати. 

Практичне завдання № 12. Матері трьох дітей віком до 18 років, одна із яких 

є дитиною-інвалідом, за місцем надання податкової соціальної пільги (150%) 

нараховано заробітну плату: 

- у червні – у сумі 9200,0 грн.; 

- у липні – у сумі 10500,0 грн. 

Необхідно: визначити правомірність застосування податкової соціальної 

пільги, розрахувати податок на доходи фізичних осіб, суму військового збору та 

єдиного соціального внеску. 

Практичне завдання № 13. У серпні поточного року ТОВ «Агросвіт», яке 

зареєстроване платником податку на додану вартість й оподатковується за загальною 

системою, здійснено наступні операції:  

1) реалізовано готову продукцію – 245 тис. грн.;  

2) відвантажено зернові – 108 тис. грн.;  

3) придбано сировини, матеріалів і товарів – 95 тис. грн.  

4) придбано телевізор для конференц-зали – 44 тис грн. 

5) виплачено заробітну плату працівникам – 122,5 тис грн. 

У поданій 25 вересня до регіонального органу ДПС Декларації з податку на 

додану вартість зазначена сума до сплати у розмірі 14,02 тис грн. 

Перевірити достовірність розрахунку та терміни подання Декларації. 

Застосувати, за необхідності, коригування та штрафні санкції й обґрунтувати їх. 

Практичне завдання № 14. Розрахувати, виходячи з наведених даних, 

нараховану підприємством торгівлі «Малин-Ка» суму акцизного податку до сплати в 

бюджет і вказати терміни подання Декларації з акцизного податку: 

Зміст операції Дані  

Реалізовано горілку «Хлібний дар»  

Ємкість 1 пляшки, л 0,5 

Кількість реалізованої продукції, пляшок 460 

Вміст спирту, % 40 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л 100% спирту – 126,96 грн 

Реалізовано вино кріплене «Кагор»  

Кількість реалізованої продукції, пляшок 120 

Ємкість 1 пляшки, л 0,75 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л – 8,02 грн 

Реалізовано вино ігристе газоване «Київ»  

Кількість реалізованої продукції, пляшок 60 

Ємкість 1 пляшки, л 0,75 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л – 11,65 грн 

Реалізовано пиво «Медове»  

Кількість реалізованої продукції, пляшок 1300 

Ємкість пляшки, л 1,5 

Ставка акцизного податку, грн. за 1 л – 2,78 грн 

Практичне завдання № 15. Визначити суму акцизного податку, що має 

сплатити підприємство, контрактну вартість з урахуванням непрямих податків та ціну 

1 л горілки.  

Вихідні дані: підприємство відвантажило горілку покупцю в обсязі 150 л (40 % 

вміст спирту), контрактна вартість становить 15080 грн. без ПДВ. Ставка акцизу 

становить 105,8 грн. за 1 л. 100 % спирту. 
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Практичне завдання № 16. Сільськогосподарське підприємство володіє таким 

земельним фондом: земельні ділянки відведені під ріллю – 10 га вартістю 36 000 

грн./га; земельні ділянки відведені для сіножатей – 25 га вартістю 36 500 грн./га; 

земельні ділянки відведені під багаторічні насадження – 18 га вартістю 67 000 грн./га, 

землі відведені під ставки – 12 га вартістю 25 000 грн./га. Загальний обсяг виручки від 

реалізації складає 24563,0 тис грн, в тому числі від реалізації сільськогосподарської 

продукції – 12835,5 тис грн.  

Визначити, чи має право підприємство бути платником єдиного податку; 

нарахувати необхідні податки і збори залежно від системи оподаткування. 

Практичне завдання № 17. У 2020 році ТОВ «Призьба» мало наступні 

показники діяльності:  
Показник І квартал ІІ квартал ІІІ квартал ІV квартал 

Виручка від реалізації, тис грн 9300,7 11540,6 17355,7 19247,9 

у т.ч. ПДВ, тис грн 340,8 275,7 1462,6 1277,4 

Собівартість реалізації, тис грн 1255,4 1364,3 985,4 1072,7 

Інші операційні витрати, тис грн 232,6 218,9 304,7 311,3 

Адміністративні витрати, тис грн 189,7 147,8 199,3 202,9 

Витрати на збут, тис грн 169,6 154,7 137,9 127,7 

Визначити поквартальні суми податкового зобов’язання з податку на прибуток до 

сплати в бюджет. 

Практичне завдання № 18. Торгова марка «Златодар» випустило 10000 

пляшок горілки. Собівартість однієї пляшки горілки (0,5л, 40%) для підприємства-

виробника становить 65 грн. Розрахунковий прибуток на 1 пляшку – 19,5 грн.  

Ставка акцизного податку за 1 л 100-відсоткового спирту становить 105,80 грн.  

За наведеними даними необхідно визначити ціну реалізації горілки, суму 

акцизного податку і ПДВ. 

Практичне завдання № 19. Підприємство у звітному кварталі у зв’язку з 

організацією та веденням виробництва провело витрати на: 

1) придбання сировини та матеріалів для виробничих потреб в сумі 218,0 тис. 

грн. (з ПДВ); 

2) перерахувало 10,0 тис. грн. благодійної допомоги неприбутковим 

організаціям; 

3) придбало основні засоби на суму 45,0 тис. грн. 

4) нарахувало дивіденди по акціям на суму 38,0 тис. грн.; 

5) нараховано зарплату виробничому персоналу на суму 78,0 тис. грн. та 36,0 

грн. адмінперсоналу; 

6) перерахувало нарахований єдиний соціальний внесок на ФОП виробничого 

персоналу на суму 29,33 тис. грн. та на ФОП адмінперсоналу – 13,18 тис. грн. 

Доходи підприємства за звітній період, що враховуються при розрахунку 

податку на прибуток підприємства, склали 386,0 тис. грн. (без ПДВ). За підсумками 

роботи за попередній рік підприємство отримало 120 тис. грн. оподаткованого 

прибутку.  

Виходячи з наведеного, визначити суму податку на прибуток підприємства. 

Практичне завдання № 20. У червні поточного року на користь фізичної 

особи нараховані такі доходи: заробітна плата в сумі 14600 грн.; аліменти, що 

виплачуються згідно з рішенням суду, – 1800 грн.; сума відсотків за вкладом 

розміром 1540 грн.  
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Визначити суму податку на доходи фізичної особи, якщо вона є матір’ю, яка 

виховує 4 дітей віком до 18 років і чи має вона право на податкову соціальну пільгу 

(розмір податкової соціальної пільги вказати). 

Практичне завдання № 21. Підприємство «МАрСАл» за І квартал звітного року 

отримало дохід від операційної діяльності у сумі 1570000 грн. (в т.ч. ПДВ) та інші 

доходи – 736000 грн. (без ПДВ).  

За даний звітний період підприємство понесло низку витрат на суму 1445000 грн., 

в тому числі витрати на рекламу склали 175000 грн. 

Необхідно розрахувати суму податку на прибуток, яку сплатить дане 

підприємство за звітний період. 

Практичне завдання № 22. У січні поточного року підприємством, що 

зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції:  

1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 385 тис. грн. (з 

ПДВ);  

2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною 

сумою 86 тис. грн.;  

3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 58 тис. грн.;  

4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 98 тис. грн. (без ПДВ).  

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за грудень поточного 

року. 

Практичне завдання № 23. Декларується ввезений на митну територію 

України товар, митна вартість якого становить 215 000 дол США. Ставка ввізного 

мита 7%, але не менше 0,2 євро за 1 кг. Кількість товару 3700 кг. Курс валюти, в якій 

вказана митна вартість товару, 27,6 грн. за 1 дол США. Курс євро - 30,9грн за 1 євро.  

Розрахувати суму мита до сплати 

Практичне завдання № 24. Протягом другого кварталу поточного року 

підприємством, що перебуває на загальній системі оподаткування, отримано дохід 

(виручку) від реалізації продукції в сумі 300 тис. грн. Окрім того, дохід від операцій 

фінансового лізингу склав 60 тис. грн., а сума авансу, отриманого в рахунок оплати 

товарів, – 35 тис. грн. Вартість сировини та матеріалів становила 210 тис. грн., прямі 

витрати на оплату праці – 50 тис. грн., адміністративні витрати – 80 тис. грн., а 

витрати на збут – 20 тис. грн. 

Визначити суму податку на прибуток підприємства, а також вказати граничну 

дату розрахунку та сплати даного податку. 

Практичне завдання № 25 Визначити суму до сплати в бюджет за звітний 

квартал екологічного податку. 

Вихідні дані: ТОВ «Кремінь» займається виробництвом цегли рядової. Для 

цього підприємство використовує піч випалювання, яка працює на вугіллі. 

№ з/п Показник 

 Піч випалювальна під час роботи здійснює викиди речовин у повітря, т: 

1. Оксидів азоту – 5,5 (ставка податку – 1968,65 грн/т) 

2. Окису вуглецю – 3,8 (ставка податку – 74,17 грн/т) 

3. Вуглеводні – 1,8 (ставка податку – 111,26 грн/т) 

4. Сірковуглець – 0,7 (ставка податку – 4111,45 грн/т) 

5. Тверді речовини – 4,6 (ставка податку – 74,17 грн/т) 
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Практичне завдання № 26. Відділенням податкової служби проведено 

перевірку ТОВ «Сіріус» щодо своєчасності та правильності справляння податку на 

доходи фізичних осіб: 

№ з/п Зміст операції  

1. 
Сума нарахованого податку на доходи фізичних 

осіб за травень, тис грн 
24,2 

2. 
Сума перерахованого податку на доходи фізичних 

осіб за травень, тис грн 
21,3 

3. Облікова ставка НБУ, % 16,3 

Нарахувати штрафні санкції та пеню. 

Практичне завдання № 27. За результатами документальної перевірки ТОВ 

«Стардаст» встановлено: 

№ 

з/п 
Зміст операції Сума  

1. Фінансовий результат до оподаткування за І квартал склав, тис грн 120,5 

2. 
Сума нарахованого податку на прибуток, зазначена у Декларації, тис 

грн  
21,5 

3. Декларацію подано до контролюючого органу 11.05 

4. Сплату податку проведено 22.05 

5. Облікова ставка НБУ, % 18,7 

Визначити суму штрафних санкцій і донарахувань. 

Практичне завдання № 28. У вересні поточного року підприємством, яке 

зареєстроване платником податку на додану вартість, здійснено наступні операції:  

1) отримано дохід від реалізації готової продукції розміром 165 тис. грн. (з 

ПДВ);  

2) отримано дохід від реалізації продуктів дитячого харчування загальною 

сумою 38 тис. грн.;  

3) виплачено заробітну плату своїм працівникам на загальну суму 35 тис. грн.;  

4) отримано сировини, матеріалів та товарів вартістю 56 тис. грн. (без ПДВ);  

5) отримано аванс в сумі 50 тис. грн.  

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за вересень поточного 

року. 

Практичне завдання № 29.  Підприємство протягом звітного місяця здійснило 

такі операції: 

1) Реалізовано товарів на території України на суму 50000 грн. (без 

урахування ПДВ). 

2) Сума штрафів, неустойки, отриманих за рішенням сторін договору – 2200 

грн. 

3) Нараховано та виплачено заробітну плату працівникам підприємства у 

розмірі 10000 грн. 

4) Здійснено обов`язкові відрахування від заробітної плати працівників – 4000 

грн. 

5) Закуплено канцелярські товари вітчизняного виробництва на суму 900 грн. 

(з урахуванням ПДВ). 

6) Отримано від постачальника матеріали для виробництва продукції – 2000 

грн. (без урахування ПДВ). 
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7) Придбано товари, вартість яких включається до витрат виробництва, на 

суму 24000 грн. (з урахуванням ПДВ). 

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет за результатами 

звітного місяця. 

Практичне завдання № 30. Підприємство протягом звітного місяця здійснило 

такі операції: 

1) Придбано сировину для основного виробництва на суму 480000 грн. (з 

ПДВ). 

2) Реалізовано жетони для торгівельних автоматів – 5100 грн.(з урахуванням 

ПДВ). 

3) Відвантажено готову продукцію на суму 42000 грн.(без ПДВ). 

4) Продано продукцію спеціального призначення для інвалідів на суму 780 

грн.  

5) Придбано верстати для використання у виробництві продукції на суму 

2800000 грн. (без ПДВ).  

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті в державний бюджет за результатами 

звітного місяця. 

Практичне завдання № 31. За результатами документальної перевірки ТОВ 

«Селеста» встановлено: 

№ 

з/п 
Зміст операції Сума  

1. Заниження бази оподаткування податком на прибуток за І квартал, грн 480,00 

2. Заниження суми податку на прибуток за ІІ квартал, грн 110,00 

3. 
Несплата податкового зобов’язання з податку на прибуток за ІІ 

квартал протягом 60 днів 
1250,00 

4. Облікова ставка НБУ, % 19,0 

Перевірка проводиться вдруге за 1095 днів, порушення аналогічні. 

Визначити суму штрафних санкцій і донарахувань. 

Практичне завдання № 32. За результатами перевірки ТОВ «Велес» 

встановлено неподання платником Декларації з акцизного податку за серпень місяць. 

Сума податкового зобов’язання з акцизного податку за даний період склала 1568,75 

грн. За липень місяць виявлено прострочення сплати суми податкового зобов’язання з 

акцизного податку у розмірі 2450,63 грн на 35 днів. 

Розрахувати суму штрафних санкцій і пені за порушення норм податкового 

законодавства (Облікова ставка НБУ становила 15,5 % ). 

Практичне завдання № 33. Визначити суму земельного податку на рік і на 

місяць поточного року для ТОВ «КомпАс» на підставі зазначених нижче даних. 
Показник Вихідні дані 

Загальна площа, м
2
 12250 

В т.ч. площа землі громадського призначення, м
2
 18325 

площа землі житлової забудови, м
2
 1325 

Нормативна грошова оцінка землі, грн за 1м
2 
  

під забудовою громадського призначення 1270,65 

під житловою забудовою 715,64 

Ставка податку, % до грошової оцінки землі 10 

Практичне завдання № 34. Протягом звітного місяця ТОВ «Акорд» було 

проведено наступні господарські операції, грн. 
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За наведеними даними провести перевірку правильності визначення чистої 

суми податкового зобов’язання з податку на додану вартість і нарахувати штрафні 

санкції за виявленими порушеннями. 

№ 

з/п 
Зміст операції Сума, грн 

Дані обліку 

ПЗ ПК 

1 
Отримано аванс за реалізовані 

товари 
124500,00 20500,00 - 

2 
Відвантажено товари для 

реалізації (без оплати вартості) 
34760,00 5793,33  

3 

Перераховано аванс за 

матеріальні цінності, що 

використовуються для здійснення 

господарської діяльності 

59862,50 - 9977,08 

4 
Оприбутковане пальне (податкова 

накладна відсутня) 
34670,00 - 5778,33 

5 
Оприбутковано мікрохвильову піч 

для кімнати відпочинку 
2480,00 - 413,33 

6 

Оплачено послуги банку за 

розрахунково-касове 

обслуговування 

120,60 - 20,1 

7 
Видано заробітну плату 

працівникам 
40480,00 - - 

8 Облікова ставка НБУ, % 15,0 - - 

Практичне завдання № 35. Провести планування сум податкових платежів 

ТОВ «Маяк», використовуючи наявні дані*: 
Показник Сума  

Фонд оплати праці, тис грн 335,8 

Валовий дохід від реалізації продукції, тис грн 2649,6 

Позитивний фінансовий результат до оподаткування, тис грн 737,6 

Планова сума платежів, пов’язаних з фондом оплати праці, тис грн  

Сума податкових платежів, що входять у ціну продукції, тис грн  

Планова сума податку на прибуток, тис грн  

Загальна сума податкових платежів, що плануються, тис грн  
*Підприємство та наймані працівники сплачують податки за звичайними ставками. Середня 

ставка ПДВ – 71,2%. 

Практичне завдання № 37. Нарахуйте податок на доходи фізичних осіб із 

заробітної плати працівниці 22750 грн. на місяць, якщо вона виховує 3-ох дітей віком 

10, 14 і 19 років за умови нарахування і виплати їй у звітному місяці 3412 грн. 

лікарняних. 

Практичне завдання № 38. На підставі наведених даних оцінити податкове 

навантаження ТОВ «Сонях» і дати порівняльну характеристику умовам їх 

оподаткування, використовуючи наступні показники:  

- коефіцієнт ефективності оподаткування; 

- коефіцієнтом податкоємності реалізованої продукції; 

- коефіцієнтом податкоємності витрат підприємства. 
Показник Сума  

Загальна сума сплачених податків (зборів), тис грн 1348,9 

Сума сплачених податків (зборів), що зменшують фінансовий результат до 

оподаткування, тис грн 
87,7 

Обсяг реалізованої продукції (без ПДВ), тис грн 19580,3 
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Загальна сума витрат підприємства, тис грн 13420,7 

Чистий прибуток, тис грн 2375,7 

Коефіцієнт ефективності системи оподаткування  

Коефіцієнт податкоємності реалізації продукції  

Коефіцієнт податкоємності витрат  

Практичне завдання № 39. За травень поточного року Пилипенку І.І. 

нарахували заробітну плату за посадовим окладом – 15600 грн., премію – 8700 грн., за 

сумісництвом – 3600 грн. Також було надано податкову соціальну пільгу у розмірі 

100%. 

Визначити суму єдиного соціального внеску, військового збору та податку на 

доходи фізичних осіб за місяць, а також правомірність застосування податкової 

соціальної пільги та, за необхідності, – штрафні санкції. 

Практичне завдання № 40. Визначити суму до сплати в бюджет за звітний 

квартал рентної плати. 

Вихідні дані: Підприємство «Альянс» здійснює видобуток вугілля. Обсяг 

видобутого вугілля, т – 135,4. Вартість 1 т вугілля, тис грн – 7,8. Ставка рентної плати 

за користування надрами для видобування корисних копалин – 25% від вартості 

товарної продукції. Коригуючий коефіцієнт – 0,30. 

 

 

 

 

 

Номера практичних завдань контрольної роботи 

П
ер
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 ш

и
ф

р
у

 Остання цифра шифру 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

0 1, 16 2, 17 3, 18 4, 19 5, 20 6, 21 7, 22 8, 23 9, 24 10, 25 

1 11, 26 12, 27 13, 28 14, 29 15, 30 16, 31 17, 32 18, 33 19, 34 20, 35 

2 21, 36 22, 37 23, 38 24, 39 25, 40 26, 1 27, 2 28, 3 29, 4 30, 5 

3 31, 6 32, 7 33, 8 34, 9 35, 10 36, 11 37, 12 38, 13 39, 14 40, 15 

4 10, 40 9, 39 8, 38 7, 37 6, 36 5, 35 4, 34 3, 33 2, 32 1, 31 

5 20, 30 19, 29 18, 28 17, 27 16, 26 15, 25 14, 24 13, 23 12, 22 11, 21 

6 30, 1 29, 2 28, 3 27, 4 26, 5 25, 6 24, 7 23, 8 22, 9 21, 10 

7 40, 9 39, 8 38, 7 37, 6 36, 5 35, 4 34, 3 33, 2 32, 1 31, 13 

8 5, 11 10, 12 15, 13 20, 14 25, 15 30, 15 35, 17 40, 18 4, 20 8, 19 

9 12, 40 16, 35 20, 25 24, 30 28, 20 32, 15 36, 10 3, 5 6, 14 9, 34 
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3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ 

РОБОТИ  

 

3.1. Вимоги до оформлення контрольної роботи  

Обсяг контрольної роботи коливається залежно від теми. При написанні тексту 

необхідно дотримуватися наступних розмірів полів: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, 

верхнє – 20 мм, нижнє – 20 мм. Шрифт Times New Roman, 14 розмір, міжрядковий 

інтервал 1,5. Відступ першого рядка в абзаці 1,25 см. Виключка по ширині.  
Титульний аркуш є першим листом контрольної роботи та повинен містити такі 

елементи: найменування вищого навчального закладу; назву факультету; назву 

кафедри; ПІБ автора; номер варіанту; номер академічної групи;назву навчальної 

дисципліни та вид виконуваної роботи; ПІБ, посада, науковий ступінь викладача; 

місто і рік виконання роботи (див. Додаток А). 

Основна частина контрольної роботи включає в себе висвітлення теоретичних 

питань, визначених відповідно до наведеного у таблиці 4 переліку. Назви теоретичних 

питань нумерують арабськими цифрами (після цифри ставиться крапка) та наводять 

жирним шрифтом (перша буква велика) з абзацним відступом. Назви складових частин 

теоретичного питання наводять жирним шрифтом з абзацним відступом. Кожне 

теоретичне питання та список використаних літературних джерел розпочинають з 

початку наступного аркушу. 

Список використаних джерел наводиться в кінці контрольної роботи та 

повинен включати тільки ті літературні джерела, на які є посилання. Якщо студент 

робить посилання на будь-які залучені факти або цитує праці вчених, то він повинен 

обов’язково вказати, звідки наведені ці матеріали. Не слід включати до 

бібліографічного списку ті праці, які фактично не були використані. Список 

використаних джерел формується в алфавітному порядку прізвищ перших авторів або 

заголовків.  

 

3.2. Методи контролю та критерії оцінювання контрольної роботи  

В основу рейтингового оцінювання знань здобувача закладена 100-бальна 

шкала (максимально можлива сума балів, яку може набрати здобувач за всіма видами 

контролю знань з дисципліни з урахуванням поточної успішності, самостійної 

роботи, науково-дослідної роботи тощо).  

Під час вивчення дисципліни «Податкова система» для оцінки знань і навичок 

студентів застосовуються такі види контролю: тематичний і поточний.  

Тематичний контроль полягає у перевірці засвоєння студентами кожної теми 

методом усного, письмового (виконання практичних і самостійних завдань) та 

тестового контролю. 

Поточний контроль проводиться після вивчення тем за кожним змістовим 

модулем за допомогою методу тестового контролю. 

Свідченням виконання навчального плану з дисципліни «Податкова система» є 

залік, оцінювання здійснюється за результатами поточного контролю. Максимальна 

сума балів поточного контролю – 100. Об’єктами поточного контролю знань 

студентів є: систематичність та активність роботи на практичних заняттях. 

При контролі систематичності й активності роботи на практичних заняттях 

оцінюванню в балах підлягають: рівень знань, необхідний для виконання завдань, що 

передбачені завданнями для самостійного опрацювання; повнота, якість і вчасність їх 
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виконання та результати захисту; рівень знань, продемонстрований у тестових й 

усних відповідях і виконання ситуаційних завдань під час практичних занять; 

активність при обговоренні питань, що винесені як предмет дискусії; результати 

експрес-контролю тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню в балах 

підлягають теоретичні знання та практичні вміння, яких набули здобувачі після 

опанування певного змістового модуля. Модульний контроль проводиться письмово 

у формі тестів (30 тестів за кожним зі змістових модулів). Максимальна оцінка за 

кожен модульний контроль – 5 балів. 

У разі невиконання певних завдань поточного контролю з об’єктивних причин, 

студенти мають право, з дозволу викладача, скласти їх до останнього практичного 

заняття. Час і порядок складання визначає викладач. У разі, коли студент не з’явився 

на проведення модульної контрольної роботи без поважних причин, він отримує нуль 

балів. Перездача модульного контролю допускається у строки, які встановлюються 

викладачем. Знання студента з певного модуля вважаються незадовільними, за умови, 

що сума балів його поточної успішності та за модульний контроль складають менше 

61% від максимально можливої суми за цей модуль. У такому випадку можливе 

повторне перескладання модуля у терміни, встановлені викладачем. 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни 

«Податкова система» (заочна форма навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Контрольна 

робота 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ1 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК 

ЗМ 

2 

Сума балів, 

всього 
5 5 5 5 5 5 10 10 10 10 5  100 

Практичні 

заняття 
      5 5 5 5    

Самостійна 

робота 
5 5 5 5 5  5 5 5 5    

Контрольна 

робота 
           25  

 

Поточний контроль за кожним змістовим модулем для заочної форми навчання 

здійснюється за допомогою тестового опитування, в основу якого покладено 

пройдений матеріал та охоплюються основні його поняття та категорії. За кожним 

опрацьованим модулем студент отримує 30 запитань із чотирма поданими 

відповідями, одна з яких є правильною. За кожен блок тестових вправ максимально 

можна отримати 5 балів. 

Однією з форм самостійної роботи для здобувачів освіти заочної форми 

навчання є виконання контрольної роботи. Контрольна робота складається з 3 

теоретичних питань і 1 ситуаційного практичного завдання. Контрольна робота 

виконується здобувачем особисто та захищається окремо від самостійної 

Максимальна сума балів – 25. 
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Критерії оцінювання знань студентів при виконанні 

та захисті контрольної роботи 

 1. Текст контрольної роботи 15 балів 

1.1 
Відповідність логічної побудови роботи назві теми, а також 

поставленим цілям і завданням, пропорційність структури роботи 

 

5 1.2 

Правильність оформлення роботи (нумерація сторінок, 

оформлення титульного аркуша, дотримання вимог до розміру 

полів, шрифту, міжрядкового інтервалу та інше), відсутність 

редакційних помилок 

1.3 Повнота і відповідність висновків змісту роботи 

1.4 

Якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми. 

Наявність та якість критичного огляду літературних джерел. 

Самостійність суджень і викладу матеріалу (наявність 

формулювання власної думки студента – автора) 

5 

1.5 

Правильність виконання практичного ситуаційного завдання. 

обґрунтованість висновків. Правильно вказані нормативні 

документи 

5 

 2. Захист контрольної роботи 10 балів 

2.1 
Вміння стисло (в межах регламенту), послідовно й чітко викласти 

сутність і результати дослідження. 
5 

2.2 

Повнота і ґрунтовність відповідей на запитання викладачів, 

здатність аргументовано захищати свої пропозиції, думки, 

погляди 

5 

 
Критерії та шкала оцінювання знань і вмінь студентів 

Сума балів за всі види 

навчальної діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою для 

заліку 

90 – 100 А відмінно 

82-89 В 
добре 

74-81 С 

64-73 D 
задовільно 

60-63 Е 

35-59 FX 
незадовільно з можливістю повторного 

складання 

0-34 F 
незадовільно з обов’язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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