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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. 
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ПР11. Володіти методичним інструментарієм здійснення контрольних функцій у 

сфері 

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. 
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1. ОРГАНІЗАЦІЙНІ УМОВИ ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

У рамках вивчення дисципліни «Податкова система» передбачено самостійне 

опрацювання студентами лекційного матеріалу, практичних завдань і безпосередньо 

питань, що виносяться на опрацювання у години, відведені для самостійної роботи. 

Самостійна робота студентів (СРС) – це форма організації індивідуального 

вивчення студентами навчального матеріалу в аудиторний та позааудиторний час. Мета 

самостійної роботи – сприяти формуванню самостійності як особистісної риси та 

важливої професійної якості спеціаліста, суть якої полягає в уміннях систематизувати, 

планувати, контролювати та регулювати свою діяльність без допомоги та контролю 

викладача.  

ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Найменування 

показників 

Профіль підготовки 

фахівця 

Характеристика навчальної 

дисципліни 

денна 

форма  
(скорочений 

термін) 

денна 

форма  
(повний 

термін) 

заочна 

форма  

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 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 90/150 

1-й 6-й 1-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 залік залік 

Завданнями самостійної роботи є засвоєння знань, умінь, навичок, закріплення та 

систематизація набутих знань з дисципліни «Податкова система», їхнє застосування при 

вирішенні практичних завдань і виконання наукових робіт.  

Основними формами самостійної роботи студентів у процесі вивчення дисципліни 

є: робота з конспектами лекцій і планами практичних занять; вивчення навчального 

матеріалу за підручниками, навчальними посібниками, нормативно-правовими актами; 

робота з каталогами бібліотек з метою пошуку необхідної профільної та наукової 

інформації; опрацювання матеріалу за першоджерелами – науковою та спеціальною 

літературою, науковими публікаціями в періодичних виданнях, інформаційно-довідковою 

літературою; конспектування самостійно вивченого матеріалу; науково-дослідна робота 

тощо. 

Виконання самостійних завдань є обов’язковою умовою допуску до складання 

підсумкового контролю знань.  
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ПЕРЕЛІК ТЕМ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ І ВІДВЕДЕНІ НА ЇЇ ВИКОНАННЯ 

ГОДИНИ 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість годин 

Денна 

форма 

(скорочений 

термін) 

Денна 

форма 

(повний 

термін) 

Заочна 

форма 

(скорочений 

термін) 

Заочна 

форма 

(повний 

термін) 

Змістовий модуль 1. Теоретичні основи функціонування податкової системи 

1 

Тема 1. Теоретичні основи 

функціонування податків і 

зборів 

2 6 9 6 

2 

Тема 2. Організаційні умови 

функціонування податкової 

системи 

2 6 9 6 

3 
Тема 3. Основи провадження 

податкової політики держави 
2 8 11 6 

4 
Тема 4. Базові умови реалізації 

податкового механізму 
2 8 11 6 

5 
Тема 5. Адміністрування 

податків і зборів 
2 8 14 6 

 Разом за змістовим модулем 1 10 36 54 30 

Змістовий модуль 2. Прикладні аспекти реалізації податкової системи  

 
Тема 6. Система непрямого 

оподаткування 
4 16 23 11 

 

Тема 7. Оподаткування 

прибутку підприємств і доходів 

фізичних осіб 

4 16 23 13 

 
Тема 8. Ресурсні, майнові й інші 

податки та збори 
6 16 24 13 

 

Тема 9. Особливості 

оподаткування підприємств 

аграрної сфери 

6 12 17 11 

 Разом за змістовим модулем 2 20 60 84 48 

 Всього   30 96 138 78 

Матеріали самостійних завдань подаються на перевірку викладачу в окремій папці 

(у роздрукованому чи електронному варіантах, відповідно до характеру завдань). На 

титульній сторінці вказуються анкетні дані виконавця (Додаток А). 
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2. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИВЧЕННЯ Й ОПРАЦЮВАННЯ 

ТЕОРЕТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ 

 
Для опанування матеріалу дисципліни «Податкова система» окрім лекційних і 

практичних занять, тобто аудиторної роботи, значну увагу необхідно приділяти 

самостійній роботі. Самостійна робота розрахована на формування практичних навичок у 

роботі зі спеціальною літературою, орієнтування на інтенсивну пізнавальну діяльність, 

критичне осмислення набутих знань і поглиблене вивчення теоретичних і практичних 

проблем функціонування податкової системи в цілому та податків зокрема, в тому числі 

на підприємствах аграрної сфери. 

 

2.1. Опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу 

Опрацювання лекційного матеріалу проводиться студентами самостійно у 

позааудиторний час та передбачає критичне осмислення та засвоєння лекційного 

матеріалу, 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. 

Формою контролю за опрацюванням теоретичних основ дисципліни «Податкова 

система» є наявність конспекту лекційних занять і питань, винесених на самостійне 

опрацювання. 

 

2.2. Опрацювання літературних джерел 

Основою успішного та ґрунтовного вивчення дисципліни «Податкова система» є 

вміння працювати з підручниками, навчальними посібниками та нормативно-правовим 

джерелами, науковою та спеціальною літературою.  

При роботі 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, і лише після цього відбирає необхідний для вивчення 

матеріал з цього джерела (глави, розділи і т. ін.) та розпочинає його опрацювання.  

Опрацювання матеріалу передбачає виконання наступного алгоритму: 

1. Залежно від характеру винесеного на розгляд питання, підібрати необхідні 

джерела інформації: нормативно-правові акти, підручники, посібники, наукові статті і т. 

п., зокрема й ті, що не вказані у переліку рекомендованих джерел. 

2. Означити суть питання, що вивчається, звернувши увагу на визначення 

незрозумілих або незнайомих термінів та з’ясувати їх зміст у словниках, довідниках, 

спеціалізованій літературі тощо. 

3. Проаналізувати наявний матеріал і зафіксувати його у зручному форматі 

конспекту.  

4. Виконання самостійної роботи наукового характеру слід здійснювати з 

позиції критичного підходу до висловлених думок і поглядів, дотримуючись правил 

академічної доброчесності. 

5. Кожна тема виконаної самостійної роботи має супроводжуватися списком 

використаних джерел, оформленим згідно діючих вимог, практичними розрахунками (за 

наявності), схемами, графіками тощо. 
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3. ТЕМАТИКА ТА ЗАВДАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Тема 1. Теоретичні основи функціонування податків і зборів 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

 

1. Еволюція податків 

2. Концепції розвитку теорій податків. 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. Складіть таблицю періодизації розвитку податків і зміни підходів до 

їх трактування у розрізі концепцій теорій оподаткування. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Охарактеризуйте періодизація податків за Е. Селігманом. 

2. Як класифікував розвиток оподаткування І. Янжул? 

3. Назвіть і охарактеризуйте загальні теорії податків. 

4. У чому полягає ключова концепція теорії єдиного податку? 

 

Тематика доповідей 

1. Історичний розвиток форм оподаткування. 

2. Зародження держави і податків. 

 

Тестові завдання 

1. Ознаками податку є: 

А. Спрямованість до бюджету, однобічний характер встановлення 

Б. Фіскальність, регулювання 

В. Ефективність, соціальна справедливість 

Г. Спрямованість до бюджету, цільове призначення 

2. Уточнюючими до фіскальної є функції податку: 

А. Економічна, розподільча, контрольна, структуротвірна 

Б. Соціальна, соціально-розподільча, стимулююча (заохочувальна), 

дестимулююча (обмежувальна), накопичувальна) 

В. Спрямованість до бюджету, однобічний характер встановлення 

Г. Спрямованість до бюджету, цільове призначення 

3. Класичними принципами оподаткування є: 

А. Соціальної справедливості, точності, строковості, зручності, 

універсальності, прогресивності, рівності 

Б. Вигоди, ефективності, визначальної бази, обґрунтованості, 

платоспроможності, адміністративної зручності, прозорості, здатності створювати 

доходи 
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В. Загальності оподаткування, рівності платників перед законом, стабільності, 

нейтральності оподаткування, єдиного підходу 

Г. База оподаткування, ставка податку, об’єкт і суб’єкт податку, податковий 

період 

4. Сучасні принципи оподаткування – це: 

А. Вигоди, ефективності, визначальної бази, обґрунтованості, 

платоспроможності, адміністративної зручності, прозорості, здатності створювати 

доходи 

Б. Соціальної справедливості, точності, строковості, зручності, 

універсальності, прогресивності, рівності 

В. Загальності оподаткування, рівності платників перед законом, стабільності, 

нейтральності оподаткування, єдиного підходу 

Г. База оподаткування, ставка податку, об’єкт і суб’єкт податку, податковий 

період 

5. Принципи податкового законодавства України – це: 

А. Загальності оподаткування, рівності платників перед законом, стабільності, 

нейтральності оподаткування, єдиного підходу 

Б. Вигоди, ефективності, визначальної бази, обґрунтованості, 

платоспроможності, адміністративної зручності, прозорості, здатності створювати 

доходи 

В. Соціальної справедливості, точності, строковості, зручності, 

універсальності, прогресивності, рівності 

Г. База оподаткування, ставка податку, об’єкт і суб’єкт податку, податковий 

період 

6. Вкажіть на елементи податку: 

А. База оподаткування, ставка податку, об’єкт і суб’єкт податку, податковий 

період 

Б.Загальність оподаткування, рівність платників перед законом, стабільність, 

нейтральність оподаткування, єдиний підхід 

В. Вигода, ефективність, визначальна бази, обґрунтованість, 

платоспроможність, адміністративна зручність, прозорість, здатність створювати 

доходи 

Г. Соціальна справедливість, точність, строковість, зручність, універсальність, 

прогресивність, рівність 

7. За джерелами сплати виокремлюють податки: 

А. З індивідуального доходу, з виручки від продажу, з фінансового 

результату, з собівартості 

Б. Грошові, натуральні 

В. Закріплені, регулюючі 

Г. Окладні, розкладні 

8. За повнотою прав використання податки поділяють на: 

А. З індивідуального доходу, з виручки від продажу, з фінансового 

результату, з собівартості 

Б. Грошові, натуральні 

В. Закріплені, регулюючі 

Г. Окладні, розкладні 

9. За формою стягнення податки бувають: 
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А. З індивідуального доходу, з виручки від продажу, з фінансового 

результату, з собівартості 

Б. Грошові, натуральні 

В. Закріплені, регулюючі 

Г. Окладні, розкладні 

10. За способом стягнення розрізняють податки: 

А. З індивідуального доходу, з виручки від продажу, з фінансового 

результату, з собівартості 

Б. Грошові, натуральні 

В. Закріплені, регулюючі 

Г. Окладні, розкладні 

 

Рекомендована література 

1. Барабаш Л.В., Бечко П.К., Бондаренко Н.В., Власюк С.А., Осіпова 

А.А. Податки і податкова політика: опорний конспект лекцій. Умань: Видавець 

«Сочінський», 2019. 161с. 

2. Податкова система: Навчальний посібник / [Волохова І. С., Дубовик О. 

Ю., Слатвінська М. О. та ін.]; за заг. ред. І. С. Волохової, О. Ю. Дубовик. Харків: 

Видавництво «Діса плюс», 2019. 402 с. 

3. Податковий кодекс України: закон України вiд 02.12.2010 № 2755 у 

редакції від 01.08.2021. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text. 
 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
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Тема 2. Організаційні умови функціонування податкової системи 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання  

 

1. Наукові підходи до побудови податкової системи 

2. Еволюція податкової системи України 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. На підставі наведених у таблиці даних розрахувати рівень 

податкового навантаження на мікрорівні. 

Показник  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Податкові виплати 

підприємства всього, тис 

грн 

       

в т.ч. прямі податки  79,7 81,3 87,4 66,9 71,5 73,2 69,1 

непрямі податки 128,3 134,7 129,8 141,2 157,6 163,2 110,9 

Балансовий прибуток, тис 

грн 

249,9 301,8 335,6 215,7 349,7 445,8 430,7 

Виручка від реалізації, тис 

грн 

1015,7 1245,6 1315,7 1012,9 955,7 841,3 1049,7 

Чиста виручка від 

реалізації, тис грн 

       

Податкове навантаження, 

%: 

       

- на суму балансового 

прибутку 

       

- на обсяг виручки від 

реалізації 

       

- непрямих податків на 

суму прибутку 

       

- непрямих податків на 

обсяг виручки рід 

реалізації 

       

- прямих податків на обсяг 

виручки рід реалізації 

       

- прямих податків на суму 

прибутку 
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Задача 2. Заповнити таблицю та визначити рівень податкового навантаження 

(ПН) на макрорівні у 2015–2021 рр.*: 

Показник  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

ВВП, млрд. грн        

Податкові надходження Зведеного 

бюджету України, млрд. грн: 

       

Прямі податки        

Непрямі податки        

Податкове навантаження, %        
*Рекомендовані джерела даних:  

1. Доходи. Бюджет. Ціна держави. URL: http://old.cost.ua/budget/revenue/#1 (дата 

звернення 15.08.2021) 

2. Валовий внутрішній продукт в Україні 2021. МінФін. URL: 

https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/ (дата звернення 15.08.2021) 

 

Питання для самоперевірки  

1. Які існують наукові підходи до побудови податкової системи? 

2. Охарактеризуйте етапи розвитку податкової системи України. 

 

Тестові завдання 

1. Які принципи податкових систем виокремив А. Сміт? 

А. Справедливість, визначеність, зручність, економічність 

Б. Системність, встановлення визначальної бази, формування правової 

основи, формування принципів побудови 

В. Відкритість, національна особливість, похідна від суспільних відносин, 

динамічність, взаємозв’язок з іншими підсистемами, цілісність, взаємозалежність з 

іншими підсистемами, складність 

Г. Відкритість, національна особливість, похідна від суспільних відносин, 

динамічність, соціальна справедливість, цілісність, системність, складність 

2. Науковий підхід до створення податкової системи передбачає 

виконання наступних принципів: 

А. Системність, встановлення визначальної бази, формування правової 

основи, формування принципів побудови 

Б. Справедливість, визначеність, зручність, економічність 

В. Відкритість, національна особливість, похідна від суспільних відносин, 

динамічність, взаємозв’язок з іншими підсистемами, цілісність, взаємозалежність з 

іншими підсистемами, складність 

Г. Відкритість, національна особливість, похідна від суспільних відносин, 

динамічність, соціальна справедливість, цілісність, системність, складність 

3. Основні ознаки сучасної податкової системи: 

А. Системність, встановлення визначальної бази, формування правової 

основи, формування принципів побудови 

http://old.cost.ua/budget/revenue/#1
https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/
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Б. Відкритість, національна особливість, похідна від суспільних відносин, 

динамічність, взаємозв’язок з іншими підсистемами, цілісність, взаємозалежність з 

іншими підсистемами, складність 

В. Справедливість, визначеність, зручність, економічність 

Г. Відкритість, національна особливість, похідна від суспільних відносин, 

динамічність, соціальна справедливість, цілісність, системність, складність 

4. Зовнішні чинники впливу на ефективність податкової системи – 

це: 

А. Макроекономічна стабільність в країні, розвиток продуктивних сил, 

структура економіки, загальна стратегія економічного розвитку країни, політична 

стабільність, інтелектуальний рівень громадян та ступінь їх довіри діючій владі, 

рівень міжнародної інтеграції, екологічна ситуація в країні, надзвичайні ситуації  

Б. Достатній обсяг податкових платежів до бюджету та створення 

максимальних умов для досягнення цілей і задач соціально-економічного розвитку 

країни при мінімальних витратах на податкове адміністрування  

В. Стабільність та прозорість податкового законодавства, відповідність 

запроваджуваних змін в податковій системі загальній економічній стратегії 

держави, узгодженість діючих податкових інструментів, обґрунтована кількість та 

структура податкових органів, застосування нових технологій адміністрування 

податкових платежів, взаємовідносини платників податків з податковими органами 

Г. Система оподаткування та система адміністрування 

5. Внутрішніми чинниками впливу на ефективність податкової 

системи є: 

А. Стабільність та прозорість податкового законодавства, відповідність 

запроваджуваних змін в податковій системі загальній економічній стратегії 

держави, узгодженість діючих податкових інструментів, обґрунтована кількість та 

структура податкових органів, застосування нових технологій адміністрування 

податкових платежів, взаємовідносини платників податків з податковими органами 

Б. Достатній обсяг податкових платежів до бюджету та створення 

максимальних умов для досягнення цілей і задач соціально-економічного розвитку 

країни при мінімальних витратах на податкове адміністрування  

В. Макроекономічна стабільність в країні, розвиток продуктивних сил, 

структура економіки, загальна стратегія економічного розвитку країни, політична 

стабільність, інтелектуальний рівень громадян та ступінь їх довіри діючій владі, 

рівень міжнародної інтеграції, екологічна ситуація в країні, надзвичайні ситуації   

Г. Система оподаткування та система адміністрування 

6. Складовими елементами податкової системи є: 

А. Система оподаткування та система адміністрування 

Б. Стабільність та прозорість податкового законодавства, відповідність 

запроваджуваних змін в податковій системі загальній економічній стратегії 

держави, узгодженість діючих податкових інструментів, обґрунтована кількість та 
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структура податкових органів, застосування нових технологій адміністрування 

податкових платежів, взаємовідносини платників податків з податковими органами 

В. Достатній обсяг податкових платежів до бюджету та створення 

максимальних умов для досягнення цілей і задач соціально-економічного розвитку 

країни при мінімальних витратах на податкове адміністрування 

Г. Макроекономічна стабільність в країні, розвиток продуктивних сил, 

структура економіки, загальна стратегія економічного розвитку країни, політична 

стабільність, інтелектуальний рівень громадян та ступінь їх довіри діючій владі, 

рівень міжнародної інтеграції, екологічна ситуація в країні, надзвичайні ситуації  

7. Податкова система є ефективною, якщо їй притаманні: 

А. Достатній обсяг податкових платежів до бюджету та створення 

максимальних умов для досягнення цілей і задач соціально-економічного розвитку 

країни при мінімальних витратах на податкове адміністрування 

Б. Система оподаткування та система адміністрування 

В. Стабільність та прозорість податкового законодавства, відповідність 

запроваджуваних змін в податковій системі загальній економічній стратегії 

держави, узгодженість діючих податкових інструментів, обґрунтована кількість та 

структура податкових органів, застосування нових технологій адміністрування 

податкових платежів, взаємовідносини платників податків з податковими органами 

Г. Макроекономічна стабільність в країні, розвиток продуктивних сил, 

структура економіки, загальна стратегія економічного розвитку країни, політична 

стабільність, інтелектуальний рівень громадян та ступінь їх довіри діючій владі, 

рівень міжнародної інтеграції, екологічна ситуація в країні, надзвичайні ситуації  

8. Показниками оцінки фіскальної ефективності податкової системи 

є: 

А. Коефіцієнт виконання запланованих податкових надходжень, коефіцієнт 

еластичності податкових надходжень, рівень перерозподілу ВВП через податкові 

надходження, темпи зростання (зниження) податкових надходжень Зведеного 

бюджету, коефіцієнт покриття податками видатків бюджету, коефіцієнт окупності 

податків, коефіцієнт концентрації податкових надходжень у доходах Зведеного 

бюджету 

Б. Рівень безробіття, відношення дефіциту Державного бюджету до ВВП, 

рівень споживчих цін, зміна реального ВВП, податкове навантаження 

В. Темпи зростання обсягів капітальних інвестицій, темпи зростання обсягів 

інноваційної діяльності, коефіцієнт покриття обсягів капітальних інвестицій та 

обсягів реалізованої інноваційної продукції за рахунок наданих податкових пільг, 

зміна обсягу наданих податкових пільг та рівня податкового навантаження 

Г. Кількість листів, отриманих від платників податків, кількість консультацій, 

наданих за телефоном та на особистому прийомі, кількість звернень, отриманих 

електронною поштою, кількість відвідувань web-сайту ДПС 

9. Оцінка стратегічної ефективності податкової система проводиться 

за допомогою показників… 
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А. Коефіцієнт виконання запланованих податкових надходжень, коефіцієнт 

еластичності податкових надходжень, рівень перерозподілу ВВП через податкові 

надходження, темпи зростання (зниження) податкових надходжень Зведеного 

бюджету, коефіцієнт покриття податками видатків бюджету, коефіцієнт окупності 

податків, коефіцієнт концентрації податкових надходжень у доходах Зведеного 

бюджету 

Б. Рівень безробіття, відношення дефіциту Державного бюджету до ВВП, 

рівень споживчих цін, зміна реального ВВП, податкове навантаження 

В. Темпи зростання обсягів капітальних інвестицій, темпи зростання обсягів 

інноваційної діяльності, коефіцієнт покриття обсягів капітальних інвестицій та 

обсягів реалізованої інноваційної продукції за рахунок наданих податкових пільг, 

зміна обсягу наданих податкових пільг та рівня податкового навантаження 

Г. Кількість листів, отриманих від платників податків, кількість консультацій, 

наданих за телефоном та на особистому прийомі, кількість звернень, отриманих 

електронною поштою, кількість відвідувань web-сайту ДПС 

10. Під час оцінки ефективності податкового консультування як 

превентивної діяльності контролюючих органів враховується: 

А. Коефіцієнт виконання запланованих податкових надходжень, коефіцієнт 

еластичності податкових надходжень, рівень перерозподілу ВВП через податкові 

надходження, темпи зростання (зниження) податкових надходжень Зведеного 

бюджету, коефіцієнт покриття податками видатків бюджету, коефіцієнт окупності 

податків, коефіцієнт концентрації податкових надходжень у доходах Зведеного 

бюджету 

Б. Рівень безробіття, відношення дефіциту Державного бюджету до ВВП, 

рівень споживчих цін, зміна реального ВВП, податкове навантаження 

В. Темпи зростання обсягів капітальних інвестицій, темпи зростання обсягів 

інноваційної діяльності, коефіцієнт покриття обсягів капітальних інвестицій та 

обсягів реалізованої інноваційної продукції за рахунок наданих податкових пільг, 

зміна обсягу наданих податкових пільг та рівня податкового навантаження 

Г. Кількість листів, отриманих від платників податків, кількість консультацій, 

наданих за телефоном та на особистому прийомі, кількість звернень, отриманих 

електронною поштою, кількість відвідувань web-сайту ДПС 

 

Тематика доповідей 

1. Податкова система: особливості розвитку та цільового спрямування. 

2. Еволюція економічної сутності податкової системи. 

 

Рекомендована література 
1. Барабаш Л.В. Роль податкової системи в економічному зростанні. 

Синергетичні драйвери розвитку обліку, податкового аудиту та бізнес-аналітики : 

збірник тез за матеріалами Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. Ірпінь: 

Університет ДФС України, 2021. 689 с. (С. 431–434). 
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Тема 3. Основи провадження податкової політики держави 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання  

1. Стратегічні орієнтири податкової політики  

2. Податкова політика й економічне зростання 

3. Регулятивний потенціал податкової політики 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. Провести обрахунок показників регулюючої ефективності податкової 

політики за 2018–2020 рр. та проаналізувати одержані результати відповідно до 

нормативних показників і тенденцій. 

Показник Формула розрахунку 2018р. 2019р. 2020р. 

Коефіцієнт еластичності 

податкових надходжень 

(Кепн) 

Кепн = ∆ ПН / ∆ВВП    

Коефіцієнт ефективності 

використання податкових 

пільг підприємствами з 

інвестиціями (Кевпп) 

Кевпп = ∑ПНпі / ∑ОППпі    

Коефіцієнт інвестиційної 

віддачі податкових пільг 

підприємств з інвестиціями 

(Ків) 

Ків = ∑Інвестицій / ∑Пільг з 

оподаткування 
   

Коефіцієнт виробничої 

віддачі інвестицій 

підприємств з інвестиціями 

(Квві) 

Квві = ОРП / Інвестиції    

Коефіцієнт випередження 

обсягів реалізації (Квор) 
Квор = ТРор-а / ТРор-з    

Коефіцієнт випередження 

кількості зареєстрованих 

суб’єктів малого 

підприємництва (Квк) 

Квк = ТРсмп-а / ТРсмп-з    

Коефіцієнт випередження 

кількості зайнятих (Квз) 
Квз = ТРз-а / ТРз-з    

Коефіцієнт випередження 

створення нових робочих 

місць (Квнрм) 

Квнрм = ТРнрм-а / ТРнрм-з    

 

Питання для самоперевірки  

1. Яка податкова політика може вважатися справедливо? 

2. Як за допомогою податкової політики здійснюється узгодження 

принципів ефективності та справедливості оподаткування? 

3. Яким чином податки впливають на економічний розвиток? 
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4. Яким чином може здійснюватися податкове стимулювання 

інвестиційної й інноваційної діяльності? 

 

Тематика доповідей 

1. Роль податкової політики в економічному розвитку держави. 

2. Податкова політика в умовах глобалізації. 

3. Напрями провадження податкової політики в умовах VUCA-світу. 

 

Тестові завдання 

1. Податкова політика держави виконує функції: 

А. Фіскальну та регулюючу 

Б. Контрольну та регулюючу 

В. Фіскальну та розподільчу 

Г. Регулюючу та розподільчу 

2. Інструментами податкової політики є: 

А. Види податків, склад платників податків, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування, податкові ставки, податкові пільги 

Б. Зменшення або збільшення податкового навантаження на платників 

податків, регулювання складу податків, об’єктів оподаткування, податкових 

ставок, способів обчислення податкової бази, порядку і термінів сплати податків, 

регулювання співвідношення прямого і непрямого оподаткування, заміна одних 

способів і форм оподаткування іншими, введення нових або скасування існуючих 

податків, введення або скасування податкових пільг, преференцій, вирахувань, 

знижок та вилучень з податкової бази, регулювання співвідношення пропорційних 

і прогресивних ставок податків і ступеня їх прогресії, регулювання видів 

податкових правопорушень та розміру відповідальності за їх вчинення 

В. Забезпечення формування доходної частини бюджету, забезпечення 

рівномірного розподілу сум податкових надходжень між ланками бюджетної 

системи, стабілізація загальнодержавного та регіонального рівня соціального 

забезпечення громадян та забезпечення соціальних гарантій, досягнення високого 

рівня соціальної інфраструктури, забезпечення потреб науки, освіти, охорони 

здоров’я та навколишнього середовища, оборони та управління 

Г. Стимулювання розвитку та захист окремих галузей економіки, створення 

сприятливих умов розвитку національного виробництва, стимулювання залучення 

інвестицій до пріоритетних галузей реального сектора економіки країни, 

розширення ресурсного потенціалу країни, стимулювання розвитку суб’єктів 

малого підприємництва 

3. Методами податкової політики є: 

А. Види податків, склад платників податків, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування, податкові ставки, податкові пільги 

Б. Зменшення або збільшення податкового навантаження на платників 

податків, регулювання складу податків, об’єктів оподаткування, податкових 

ставок, способів обчислення податкової бази, порядку і термінів сплати податків, 
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регулювання співвідношення прямого і непрямого оподаткування, заміна одних 

способів і форм оподаткування іншими, введення нових або скасування існуючих 

податків, введення або скасування податкових пільг, преференцій, вирахувань, 

знижок та вилучень з податкової бази, регулювання співвідношення пропорційних 

і прогресивних ставок податків і ступеня їх прогресії, регулювання видів 

податкових правопорушень та розміру відповідальності за їх вчинення 

В. Забезпечення формування доходної частини бюджету, забезпечення 

рівномірного розподілу сум податкових надходжень між ланками бюджетної 

системи, стабілізація загальнодержавного та регіонального рівня соціального 

забезпечення громадян та забезпечення соціальних гарантій, досягнення високого 

рівня соціальної інфраструктури, забезпечення потреб науки, освіти, охорони 

здоров’я та навколишнього середовища, оборони та управління 

Г. Стимулювання розвитку та захист окремих галузей економіки, створення 

сприятливих умов розвитку національного виробництва, стимулювання залучення 

інвестицій до пріоритетних галузей реального сектора економіки країни, 

розширення ресурсного потенціалу країни, стимулювання розвитку суб’єктів 

малого підприємництва 

4. Реалізація фіскальної цілі податкової політики передбачає 

виконання наступних завдань: 

А. Види податків, склад платників податків, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування, податкові ставки, податкові пільги 

Б. Зменшення або збільшення податкового навантаження на платників 

податків, регулювання складу податків, об’єктів оподаткування, податкових 

ставок, способів обчислення податкової бази, порядку і термінів сплати податків, 

регулювання співвідношення прямого і непрямого оподаткування, заміна одних 

способів і форм оподаткування іншими, введення нових або скасування існуючих 

податків, введення або скасування податкових пільг, преференцій, вирахувань, 

знижок та вилучень з податкової бази, регулювання співвідношення пропорційних 

і прогресивних ставок податків і ступеня їх прогресії, регулювання видів 

податкових правопорушень та розміру відповідальності за їх вчинення 

В. Забезпечення формування доходної частини бюджету, забезпечення 

рівномірного розподілу сум податкових надходжень між ланками бюджетної 

системи, стабілізація загальнодержавного та регіонального рівня соціального 

забезпечення громадян та забезпечення соціальних гарантій, досягнення високого 

рівня соціальної інфраструктури, забезпечення потреб науки, освіти, охорони 

здоров’я та навколишнього середовища, оборони та управління 

Г. Стимулювання розвитку та захист окремих галузей економіки, створення 

сприятливих умов розвитку національного виробництва, стимулювання залучення 

інвестицій до пріоритетних галузей реального сектора економіки країни, 

розширення ресурсного потенціалу країни, стимулювання розвитку суб’єктів 

малого підприємництва 

5. Регулююча функція податкової політики передбачає: 
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А. Види податків, склад платників податків, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування, податкові ставки, податкові пільги 

Б. Зменшення або збільшення податкового навантаження на платників 

податків, регулювання складу податків, об’єктів оподаткування, податкових 

ставок, способів обчислення податкової бази, порядку і термінів сплати податків, 

регулювання співвідношення прямого і непрямого оподаткування, заміна одних 

способів і форм оподаткування іншими, введення нових або скасування існуючих 

податків, введення або скасування податкових пільг, преференцій, вирахувань, 

знижок та вилучень з податкової бази, регулювання співвідношення пропорційних 

і прогресивних ставок податків і ступеня їх прогресії, регулювання видів 

податкових правопорушень та розміру відповідальності за їх вчинення 

В. Забезпечення формування доходної частини бюджету, забезпечення 

рівномірного розподілу сум податкових надходжень між ланками бюджетної 

системи, стабілізація загальнодержавного та регіонального рівня соціального 

забезпечення громадян та забезпечення соціальних гарантій, досягнення високого 

рівня соціальної інфраструктури, забезпечення потреб науки, освіти, охорони 

здоров’я та навколишнього середовища, оборони та управління 

Г. Стимулювання розвитку та захист окремих галузей економіки, створення 

сприятливих умов розвитку національного виробництва, стимулювання залучення 

інвестицій до пріоритетних галузей реального сектора економіки країни, 

розширення ресурсного потенціалу країни, стимулювання розвитку суб’єктів 

малого підприємництва 

6. Залежно від напрямів антициклічного управління економікою 

розмежовують податкову політику: 

А. Дефляційну та рефляційну 

Б. Фіскальну та регулюючу 

В. Максимальних податків, економічного розвитку та виважених видатків 

Г. Оптимістичну, песимістичну та реальну 

7. У межах моделі політики максимальних податків виділяють 

наступні типи податкової політики: 

А. Фіскальний і фіскально-перерозподільний 

Б. Регулюючий і фіскально-конкуруючий 

В. Фіскально-регулюючий 

Г. Фіскальний і розподільчий 

8. Модель політики мінімальних податків об’єднує такі типи 

податкової політики, як: 

А. Фіскальний і фіскально-перерозподільний 

Б. Регулюючий і фіскально-конкуруючий 

В. Фіскально-регулюючий 

Г. Фіскальний і розподільчий 

9. Кількісними показниками оцінки фіскальної ефективності 

податкової політики є: 
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А. Рівень концентрації податкових надходжень в доходах Зведеного бюджету, 

коефіцієнт покриття податковими надходженнями витрат Зведеного бюджету, 

коефіцієнт виконання запланованих податкових надходжень, коефіцієнт 

своєчасності, коефіцієнт якості сплати податків, рівень оподаткування економіки, 

рівень втрат доходів Зведеного бюджету від пільгового оподаткування 

Б. Коефіцієнт еластичності податкових надходжень, коефіцієнт ефективності 

використання податкових пільг підприємствами з інвестиціями, коефіцієнт 

інвестиційної віддачі податкових пільг підприємств з інвестиціями, коефіцієнт 

виробничої віддачі інвестицій підприємств з інвестиціями, коефіцієнт 

випередження обсягів реалізації, коефіцієнт випередження кількості 

зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва, коефіцієнт випередження 

кількості зайнятих, коефіцієнт випередження створення нових робочих місць 

В. Питома вага реалізованої продукції у суб’єктів господарювання, що 

використовують податкові пільги, у ВВП та частки надходжень у загальних 

податкових надходженнях,  відношення темпів росту надходжень від суб’єктів 

малого підприємництва, які використовують податкові пільги, та темпів росту 

витрат на фінансування програм розвитку малого підприємництва 

Г. Динаміка доходів державного бюджету та податкових надходжень відносно 

ВВП 

10. Оцінка ефективності податкової політики за регулюючою ознакою 

передбачає розрахунок наступних показників: 

А. Рівень концентрації податкових надходжень в доходах Зведеного бюджету, 

коефіцієнт покриття податковими надходженнями витрат Зведеного бюджету, 

коефіцієнт виконання запланованих податкових надходжень, коефіцієнт 

своєчасності, коефіцієнт якості сплати податків, рівень оподаткування економіки, 

рівень втрат доходів Зведеного бюджету від пільгового оподаткування 

Б. Коефіцієнт еластичності податкових надходжень, коефіцієнт ефективності 

використання податкових пільг підприємствами з інвестиціями, коефіцієнт 

інвестиційної віддачі податкових пільг підприємств з інвестиціями, коефіцієнт 

виробничої віддачі інвестицій підприємств з інвестиціями, коефіцієнт 

випередження обсягів реалізації, коефіцієнт випередження кількості 

зареєстрованих суб’єктів малого підприємництва, коефіцієнт випередження 

кількості зайнятих, коефіцієнт випередження створення нових робочих місць 

В. Питома вага реалізованої продукції у суб’єктів господарювання, що 

використовують податкові пільги, у ВВП та частки надходжень у загальних 

податкових надходженнях,  відношення темпів росту надходжень від суб’єктів 

малого підприємництва, які використовують податкові пільги, та темпів росту 

витрат на фінансування програм розвитку малого підприємництва 

Г. Динаміка доходів державного бюджету та податкових надходжень відносно 

ВВП 
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Тема 4. Базові умови реалізації податкового механізму 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

 

1. Правове регулювання податкового механізму 

2. Напрями реалізації податкового механізму 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. Розрахувати очікувану суму надходжень податку на прибуток до 

Державного бюджету України на 2021 рік, за прикладом ситуативного завдання 1 

(тема 3 методичних вказівок для практичних завдань) за умови, що: 
Показник Україна, 2020 рік  

Прибуток до оподаткування, млн грн:  

у сільському господарстві  

у промисловості  

у будівництві  

у торгівлі  

у транспортній сфері та сфері зв’язку  

у сфері охорони здоров’я  

у сфері освіти  

в інших сферах разом  

Пільги (від бази оподаткування):  

у сільському господарстві 28,3% є платниками ЄП 

у промисловості 45,5 млн грн 

у будівництві 2,5% мають знижку на сплату 20% 

у торгівлі 3,3 % операцій не оподатковуються податком на прибуток 

у транспортній сфері та сфері зв’язку 9,8 млн грн 

у сфері охорони здоров’я 9,2 % 

у сфері освіти 3,7 % 

в інших сферах разом 15,7 млн грн 

Індекс-дефлятор, % 102,7 

Реструктуризована недоїмка, млн. грн 49,5 

Очікувана недоїмка, млн. грн 11,2 

Очікувана сума податку  

 

Питання для самоперевірки  

1. Якими нормативно-правовими документами регулюється діяльність 

податкового механізму? 

2. Як провадиться реалізація податкового механізму на макрорівні? 

 

Тематика доповідей 

1. Роль податкового механізму в економічному зростанні. 

2. Інструменти податкового механізму в умовах економічної кризи. 

 

 



25 
 

Тестові завдання 

1. Податковий механізм із загальнотеоретичних позицій – це… 

А. Об'єктивно необхідний процес управління перерозподільними 

відносинами, які можна розмежувати на три підсистеми: податкове планування і 

прогнозування; податкове регулювання; податковий контроль 

Б. Сукупність конкретних податкових дій 

В. Комплекс трьох взаємодіючих фінансово-бюджетних сфер діяльності, що 

регламентуються особливими законодавчо-правовими нормами держави, і 

визначають встановлення, оцінку планових, фактично виконаних і прогнозних 

податкових зобов’язань суб’єктів податкових правовідносин (податкове 

планування), прийняття науково обґрунтованих заходів поточного втручання в хід 

виконання бюджетів країни як стимулюючого характеру (податкове регулювання) і 

санкційних заходів впливу при порушенні норм податкового законодавства 

(податковий контроль) 

Г. Суспільно-економічна й організаційно-економічна форми методологічного 

контексту 

2. З практичної позиції податковий механізм – це… 

А. Об'єктивно необхідний процес управління перерозподільними 

відносинами, які можна розмежувати на три підсистеми: податкове планування і 

прогнозування; податкове регулювання; податковий контроль 

Б. Сукупність конкретних податкових дій 

В. Комплекс трьох взаємодіючих фінансово-бюджетних сфер діяльності, що 

регламентуються особливими законодавчо-правовими нормами держави, і 

визначають встановлення, оцінку планових, фактично виконаних і прогнозних 

податкових зобов’язань суб’єктів податкових правовідносин (податкове 

планування), прийняття науково обґрунтованих заходів поточного втручання в хід 

виконання бюджетів країни як стимулюючого характеру (податкове регулювання) і 

санкційних заходів впливу при порушенні норм податкового законодавства 

(податковий контроль) 

Г. Суспільно-економічна й організаційно-економічна форми методологічного 

контексту 

3. З позиції функціонального змісту податковий механізм – це… 

А. Об'єктивно необхідний процес управління перерозподільними 

відносинами, які можна розмежувати на три підсистеми: податкове планування і 

прогнозування; податкове регулювання; податковий контроль 

Б. Сукупність конкретних податкових дій 

В. Комплекс трьох взаємодіючих фінансово-бюджетних сфер діяльності, що 

регламентуються особливими законодавчо-правовими нормами держави, і 

визначають встановлення, оцінку планових, фактично виконаних і прогнозних 

податкових зобов’язань суб’єктів податкових правовідносин (податкове 

планування), прийняття науково обґрунтованих заходів поточного втручання в хід 

виконання бюджетів країни як стимулюючого характеру (податкове регулювання) і 
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санкційних заходів впливу при порушенні норм податкового законодавства 

(податковий контроль) 

Г. Суспільно-економічна й організаційно-економічна форми методологічного 

контексту 

4. Об’єктивна складова податкового механізму … 

А. Визначається розподільчими відносинами фінансів і дією відповідно до 

вимог економічних законів 

Б. Обумовлює його динамічний характер, що проявляється через зміну 

складових і співвідношення інструментів у відповідності до конкретного етапу 

розвитку економіки 

В. Розробляється державою для реалізації конкретних цілей і задач податкової 

політики 

Г. Виступає як сукупність об’єктивних економічних відносин з приводу 

фінансового забезпечення існування держави через податки, а також як сфера 

свідомого податкового регулювання економічного розвитку 

5. Суб’єктивна складова податкового механізму… 

А. Визначається розподільчими відносинами фінансів і дією відповідно до 

вимог економічних законів 

Б. Обумовлює його динамічний характер, що проявляється через зміну 

складових і співвідношення інструментів у відповідності до конкретного етапу 

розвитку економіки 

В. Розробляється державою для реалізації конкретних цілей і задач податкової 

політики 

Г. Виступає як сукупність об’єктивних економічних відносин з приводу 

фінансового забезпечення існування держави через податки, а також як сфера 

свідомого податкового регулювання економічного розвитку 

6. Елементами податкового механізму є: 

А. Податкова (фінансова) інформацію,  податковий облік, податковий аналіз, 

податкове планування і прогнозування, податкове регулювання (в процесі 

поточного виконання), податкове право, податковий контроль 

Б. Аналіз минулого стану, аналіз поточного стану, аналіз перспектив 

В. Бюджетно-податкове планування, корпоративне й особисте податкове 

планування 

Г. Податкове прогнозування, стратегічне і тактичне податкове планування, 

зведене податкове планування (розробка концепції податкової політики), податкове 

бюджетування, орієнтоване на результат, раціональне використання отриманих 

додаткових доходів на фінансування ефективних витрат 

7. Податковий аналіз передбачає: 

аналіз минулого стану, аналіз поточного стану, аналіз перспектив 

А. Податкова (фінансова) інформацію,  податковий облік, податковий аналіз, 

податкове планування і прогнозування, податкове регулювання (в процесі 

поточного виконання), податкове право, податковий контроль 
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Б. Аналіз минулого стану, аналіз поточного стану, аналіз перспектив 

В. Бюджетно-податкове планування, корпоративне й особисте податкове 

планування 

Г. Податкове прогнозування, стратегічне і тактичне податкове планування, 

зведене податкове планування (розробка концепції податкової політики), податкове 

бюджетування, орієнтоване на результат, раціональне використання отриманих 

додаткових доходів на фінансування ефективних витрат 

8. За сферами податкове планування поділяють на: 

А. Податкова (фінансова) інформацію,  податковий облік, податковий аналіз, 

податкове планування і прогнозування, податкове регулювання (в процесі 

поточного виконання), податкове право, податковий контроль 

Б. Аналіз минулого стану, аналіз поточного стану, аналіз перспектив 

В. Бюджетно-податкове планування, корпоративне й особисте податкове 

планування 

Г. Податкове прогнозування, стратегічне і тактичне податкове планування, 

зведене податкове планування (розробка концепції податкової політики), податкове 

бюджетування, орієнтоване на результат, раціональне використання отриманих 

додаткових доходів на фінансування ефективних витрат 

9. Податкове планування та прогнозування складається з таких 

процесів: 

А. Податкова (фінансова) інформацію,  податковий облік, податковий аналіз, 

податкове планування і прогнозування, податкове регулювання (в процесі 

поточного виконання), податкове право, податковий контроль 

Б. Аналіз минулого стану, аналіз поточного стану, аналіз перспектив 

В. Бюджетно-податкове планування, корпоративне й особисте податкове 

планування 

Г. Податкове прогнозування, стратегічне і тактичне податкове планування, 

зведене податкове планування (розробка концепції податкової політики), податкове 

бюджетування, орієнтоване на результат, раціональне використання отриманих 

додаткових доходів на фінансування ефективних витрат 

10. Податкове регулювання ґрунтується на принципах: 

А. Економічної обґрунтованості, фінансової доцільності, збалансованості 

інтересів 

Б. Фіскальної достатності й економічного розвитку 

В. Податкового права та податкового контролю 

Г. Оперативності, доказовості, економічності 
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Тема 5. Адміністрування податків і зборів 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Сутність та необхідність податкового адміністрування. 

2. Характеристика діючої системи адміністраторів податків, зборів, 

платежів. 

3. Організація сплати податків. 

4. Податкові перевірки. 

5. Звітність податкових органів щодо надходження платежів до бюджетів 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. Фізична особа планує здійснювати діяльність у сфері оптово-

роздрібної онлайн торгівлі продуктами харчування, напоями та тютюновими 

виробами. Яка процедура її реєстрації як платника податків і які податки в 

подальшому вона сплачуватиме? 

 

Задача 2. Розрахувати очікувану суму ПДВ, що закумулюється до Державного 

бюджету України у 2021–2424 рр. на основі наведених даних: 

Показник 
Базовий 

період (2020) 
2021 2022 2023 2024 

Обсяг реалізованих товарів (робіт, 

послуг), млн. грн 
948572,3     

Придбано товарів (робіт, послуг) з 

правом податкового кредиту, млн. грн 
641238,1     

Бюджетне відшкодування, млн. грн 34527,2     

Прогнозне зростання бази 

оподаткування, % 
 22,3 24,7 25,9 33,3 

Індекс-дефлятор, %  101,3 106,2 105,3 105,0 

Реструктуризована недоїмка, млн. грн  5514,7 5117,9 4498,6 4564,3 

Очікувана недоїмка, млн. грн  4343,2 4196,8 3941,7 3765,9 

Прогнозна сума надходжень ПДВ, 

млн. грн 
     

 

Питання для самоперевірки  

1. У чому полягає економічна сутність податкового адміністрування 

2. Які структури відносяться до системи податкових адміністраторів? 

3. Назвіть структури, відповідальні за організацію сплати податків. 

4. Які є види податкових перевірок? 

5. Яким чином податкові органи здійснюють облік і контроль 

податкових надходжень? 

 

Тематика доповідей 

1. Особливості адміністрування податків у країнах Європейського 

Союзу. 
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2. Напрями оптимізації адміністрування податків у вітчизняній практиці 

податкового менеджменту. 

 

Тестові завдання 

1. Скільки етапів пройшла у своєму розвитку Державна податкова 

служба України? 

А. Шість 

Б. Чотири 

В. Сім 

Г. П’ять  

2. Територіальні органи ДПС України: 

А. Міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками, 

регіональні управління податкової служби та департаменти 

Б. Міжрегіональні управління ДПС по роботі з великими платниками та 

регіональні управління податкової служби 

В. Апарат і департаменти 

Г. Департаменти та регіональні управління податкової служби 

3. Функції Державної податкової служби України поділяють на: 

А. Нормативні, адміністративні, контрольні, організаційні, консультативні,  

інформаційні 

Б. Нормативні, адміністративні, контрольні, організаційні, консультативні, 

інноваційні, упереджувальні, каральні, убезпечувальні, інформаційні 

В. Фіскальні, контрольні, регулюючі, інформаційні, консультативні 

Г. Упереджувальні, каральні, убезпечувальні, інформаційні, фіскальні, 

регулюючі 

4. Облікова справа платника податків поділяється на: 

А. Реєстраційну частину й автоматизований банк даних 

Б. ЄДРПОУ та звітну частину 

В. Реєстраційну та звітну частини 

Г. Реєстраційну частину, звітну частини, автоматизований банк даних 

5. В автоматизованому банку даних міститься інформація реєстрів: 

А. Неприбуткових установ і організацій, договорів про спільну діяльність, 

великих платників податків 

Б. Платників податків постійних представництв нерезидентів в Україні, 

договорів про спільну діяльність, великих платників податків 

В. Неприбуткових установ і організацій, платників податків постійних 

представництв нерезидентів в Україні, великих платників податків  

Г. Неприбуткових установ і організацій, платників податків постійних 

представництв нерезидентів в Україні, договорів про спільну діяльність, великих 

платників податків 

6. Підставою для взяття платника на облік є: 
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А. Надходження від державного реєстратора до державної податкової 

інспекції відомостей з відповідної картки на проведення державної реєстрації 

Б. Відповідний запис у журналі обліку платників податків – юридичних осіб 

за формою 2-ОПП 

В. Дані із заяв платників податків 

Г. Оригінали необхідних документів 

7. Взяття на облік фізичної особи – підприємця (ФОП) проводиться 

на підставі: 

А. Відомостей з реєстраційної картки його державної реєстрації за місцем 

проживання та ведеться за формою 7-ОПП 

Б. Надходження від державного реєстратора до державної податкової 

інспекції відомостей з відповідної картки на проведення державної реєстрації 

В. Відповідний запис у журналі обліку платників податків – юридичних осіб 

за формою 2-ОПП 

Г. Дані із заяв платників податків 

8. Органи ДПС вносять зміни до районного рівня Єдиного банку 

даних про платників податків – юридичних осіб та Реєстру фізичних осіб на 

підставі: 

А. Заяву за формою 1-ОПП, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копію 

документа, що підтверджує присвоєння ідентифікаційного коду ЄДРПОУ 

Б. Інформацій органів державної реєстрації, документально підтвердженої 

інформації про відкриття і закриття рахунків від банків та електронних реєстрів з 

установ банків, документально підтвердженої інформації наданої платником 

В. Відповідний запис у журналі обліку платників податків – юридичних осіб 

за формою 2-ОПП 

Г. Надходження від державного реєстратора до державної податкової 

інспекції відомостей з відповідної картки на проведення державної реєстрації 

9. Провокативні фактори ухилення від оподаткування 

класифікуються на: 

А. Прорахунки в реформуванні відносин власності, фіскальний тиск, 

відсутність стабільного й ефективного законодавства, відставання правового поля 

від практики, здійснення тіньової діяльності, низька платоспроможність населення, 

нерозвинена ринкова структура 

Б. Наявність у країні тіньової економіки і значної кількості коштів, що 

обертаються в цій сфері, різкий спад виробництва, збільшення підприємств 

посередницької діяльності, які не виробляють нової продукції 

В. Залежні від ознаки часу, соціально-економічні, нормативно-правові, 

соціально-психологічні, організаційні 

Г. Корумпованість частини державних службовців, у тому числі і працівників 

державної податкової служби, відсутність довіри платники податків до органів 

влади 

10. Мінімізація оподаткування – це: 
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А. Сукупність методів і засобів, які дозволяють обрати з числа усіх можливих 

варіантів розвитку той, що забезпечить найбільш ефективне використання 

фінансових ресурсів, які знаходяться в розпорядженні суб'єкта оподаткування 

Б. Нелегальний шлях зменшення податкових зобов'язань, заснований на 

свідомому використанні методів приховування доходів і майна від податкових 

органів і недостовірності бухгалтерської і податкової звітності 

В. Сукупність заходів, спрямованих на зменшення бази оподаткування 

Г. Сукупність методів і заходів, спрямованих на збільшення фінансових 

ресурсів, які залишаються в розпорядженні підприємства після сплати податків та 

інших відрахувань, заснована на використанні існуючих можливостей у галузі 

податкового законодавства та врахуванні змін всіх факторів, що впливають на 

рівень оподаткування 
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ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ 

ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ 

 

Тема 6. Система непрямого оподаткування 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

 

1. Податок на додану вартість. 

1.1.  Анулювання реєстрації платника податку на додану вартість. 

1.2. Операції, що звільнені від оподаткування. 

1.3.  Операції, що не є об’єктом оподаткування. 

1.4.  Податкова накладна. 

2. Акцизний податок. 

2.1.  Контроль за сплатою акцизного податку. 

2.2. Операції, що не підлягають акцизному оподаткуванню. 

2.3. Особливості оподаткування окремих підакцизних товарів залежно від 

напрямів їх використання. 

2.4. Акцизні склади. 

2.5. Акцизна накладна. 

3. Мито. 

3.1. Тарифні пільги (тарифні преференції). 

3.2. Особливості оподаткування митом деяких товарів. 

3.3. Зниження рівня митного обкладання. 

3.4. Безмитне ввезення та вивезення. 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. Підприємство, що перебуває на загальній системі оподаткування, у 

травні 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).  

Розрахувати суму ПДВ до сплати в бюджет. 

 

Задача 2. Підприємство «АгроСила» зареєстроване платником ПДВ й 

оподатковується за спрощеною системою оподаткування. У серпні ним проведено 

такі операції:  

1) отримано готівку розміром 157,3 тис. грн. на банківський рахунок за 

відвантажену у липні продукцію;   
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2) поставлено товарів на загальну суму 135 тис. грн. в т.ч. зернових на суму 

128 тис. грн.;  

3) надало благодійну допомогу благодійним організаціям на суму 10 тис. 

грн.; 

4) виплачено заробітну плату своїм працівникам на суму 25 тис. грн.; 

5) отримано дивіденди на суму 5 тис. грн.; 

6) отримано сировину і матеріали на суму 55 тис. грн. (без ПДВ).  

Визначити суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

 

Задача 3. 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.  

Визначити суми акцизного податку та податку на додану вартість, які має 

сплатити підприємство, контрактну вартість поставки з урахуванням непрямих 

податків та ціну 1 л горілки. 

 

Задача 4. На митну територію України ввезено транспортний засіб – легковий 

автомобіль з двигуном внутрішнього згоряння з запаленням від іскри, кривошипно-

шатунним механізмом, робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 1200 см
3
 з 

терміном експлуатації 6 років. Вартість автомобіля – 3200 дол США. 

Станом на 15.08.2021 р. НБУ встановлено курс гривні відносно дол:  

100дол США – 2760,5 грн; 

100 євро – 3088,2 грн. 

Визначити суму митних платежів. 

 

Задача 5. Нарахувати акцизний податок та ПДВ за ввезені і розмитнені на 

митній території України підакцизні товари митною вартістю в ЄВРО (курс ЄВРО 

відповідно до національної валюти 30,53 грн/ЄВРО) 

№ 

п/п 
Зміст операції Кількість Сума 

1 
Придбано у ТОВ «БРСМ» м. Мінськ (Білорусь): 

Бензин, т – код товару 2710 11 1100. 
2500  

 митна вартість 1 т палива, ЄВРО  351 

 - інші спеціальні бензини, т – код товару 2710 11 2500  1500  

 - митна вартість 1 т палива,євро  284 

 - скраплений газ (пропан), м
3
 – код товару 2711 12 11 00 , 1200  

 - митна вартість 1 т пропану  260 

2 

Придбано в Польщі: 

 легковий автомобіль «BMW» код товару 8703 22 – новий, 

ЄВРО 

1 5490 

 
- автомобіль «Shevrole AVEO» код товару 8703 23 – новий, 

ЄВРО 
1 9980 

 - автомобіль «Nissan» код товару – новий 8703 24, євро 1 8645 

 
- мотоцикл з поршневим двигуном запалювання з кривошипно-

шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 
1 850 
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куб. см код товару 8711 50 00 00, євро 

 

- причепи для тимчасового проживання у кемпінгах, типу 

причіпних будиночків масою понад 3500 кг, крім тих, що 

складаються, код товару 8716 10 99 00 

5  

 - митна вартість за один причеп, євро  369 

3 Придбано вантажні автомобілі вантажопідйомністю:   

 до 8200 м. куб. об’єму циліндра двигуна, штук 7  

 - вартість придбання одного автомобіля  136900 

 - затрати з доставки, відрядження та брокерські послуги  6320 

 
Придбані вантажні автомобілі вантажопідйомністю 14700 м. 

куб. об’єму циліндра двигуна, штук: 
3  

 - вартість придбання одного автомобіля  295800 

 - затрати з доставки, відрядження та брокерські послуги  7630 

*Ставки податку за підакцизні товари 

Код товару 

(продукції) згідно з 

УКТ ЗЕД 

Опис товару продукції 

згідно з УКТ ЗЕД 

Ставки акцизного податку у твердих 

сумах  одиниці реалізованого товару 

(продукції) 

Одиниця виміру ставка 

2710111100 бензин тонн 17 ЄВРО/ тонну 

код товару 2710 11 

2500 

інші  спеціальні 

бензини 
Євро за 1000 кг 182 

2711 12 11 00 , Скраплений газ Євро за 1000 кг 40 

8703 22 – новий 

автомобіль ВАЗ 2109, 

об’єм циліндра двигуна 

1500 куб. см 

за 1 куб. см об’єм 

циліндра двигуна 
0,03ЄВРО 

8703 23- новий 
Shevrole AVEO, 3000 

куб. см. 

за 1 куб. см об’єм 

циліндра двигуна 

1,5 ЄВРО за 1 куб. 

см. об’єму 

циліндра двигуна 

8703 23 90 31, термін 

використання до 5 

років 

Mitsubishi, 2200 куб. 

см. циліндра двигуна 

за 1 куб. см об’єм 

циліндра двигуна 

0,15 ЄВРО за 1 

куб. см. об’єму 

циліндра двигуна 

8703 24- новий об’єм 

циліндра двигуна 

3000 куб. см. 

Nissan,- новий 
за 1 куб. см об’єм 

циліндра двигуна 

3 ЄВРО за 1 куб. 

см. об’єму 

циліндра двигуна 

8711 50 00 00 

- мотоцикл з 

поршневим двигуном 

запалювання з 

кривошипно-шатунним 

механізмом і робочим 

об’ємом циліндрів 800 

куб. см 

за 1 куб. см об’єм 

циліндра двигуна 

0,2 ЄВРО за 1 куб. 

см. об’єму 

циліндра двигуна 

8716 10 99 00 

причепи для 

тимчасового 

проживання у 

кемпінгах, типу 

причіпних будиночків 

масою понад 3500 кг, 

крім тих, що 

складаються 

х 
100 Євро за 1 

штуку 
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Питання для самоперевірки  

1. Перелічіть операції, звільнені від оподаткування ПДВ. 

2. У чому полягає різниця між операціями, звільненими від оподаткування й 

операціями, що не оподатковуються ПДВ? 

3. У який період і в скількох примірниках виписується податкова накладна? 

4. Як здійснюється ануляція реєстрації платника ПДВ? 

5. Які операції не підлягають акцизному оподаткуванню? 

6. Які особливості враховуються під час організації акцизних складів? 

7. У яких випадках застосовують митні тарифні преференції? 

 

Тематика доповідей 

1. Напрями оптимізації системи непрямого оподаткування в Україні. 

2. Податок на додану вартість і податок з обороту: порівняльна характеристика. 

3. Еволюція розвитку акцизного оподаткування на території України. 

4. Митне оподаткування: еволюція розвитку та пріоритети сучасного 

функціонування. 

 

Тестові завдання 

1. В обов’язковому порядку здійснюється реєстрація платником ПДВ 

особи, у якої: 

А. Обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців 

становить понад 1 млн грн. (без ПДВ) 

Б. Обсяг оподатковуваних операцій за останні 12 календарних місяців менше 

1 млн грн. (без ПДВ) 

В. Здійснюється перехід із спрощеної системи оподаткування 

Г. Реєстрація діє з першого числа календарного кварталу 

2. Базою оподаткування ПДВ для постачальника товарів, послуг є: 

А. Балансова (залишкова) вартість, що склалася станом на початок звітного 

(податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі 

відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за 

товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання 

Б. Договірна вартість з урахуванням загальнодержавних податків та зборів 

(крім акцизного податку) 

В. Комісійна винагорода такого подавця - платника податку 

Г. Позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна 

3. Базою оподаткування ПДВ для придбання/виготовлення 

необоротних активів є: 

А. Договірна вартість з урахуванням загальнодержавних податків та зборів 

(крім акцизного податку) 

Б. Комісійна винагорода такого подавця - платника податку 

В. Балансова (залишкова) вартість, що склалася станом на початок звітного 

(податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі 

відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за 

товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання 
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Г. Позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна 

4. Базою оподаткування для платників, що провадять діяльність з 

постачання вживаних товарів, придбаних у осіб, не зареєстрованих як 

платники податку, за договорами, що передбачають перехід права власності 

на такі товари: 

А. Договірна вартість з урахуванням загальнодержавних податків та зборів 

(крім акцизного податку) 

Б. Комісійна винагорода такого подавця - платника податку 

В. Балансова (залишкова) вартість, що склалася станом на початок звітного 

(податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі 

відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни), а за 

товарами/послугами - виходячи з вартості їх придбання 

Г. Позитивна різниця між ціною постачання та ціною придбання такого майна 

5. Податковий кредит з ПДВ – це: 

А. Сума ПДВ, сплачена/нарахована покупцем при купівлі товарів, придбанні 

робіт, отриманні послуг 

Б. Сума ПДВ, що виникає у продавця при продажу товарів, реалізації робіт, 

наданні послуг 

В. Придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи, що 

частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні 

Г. Загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними 

6. Податкове зобов’язання з ПДВ – це: 

А. Сума ПДВ, сплачена/нарахована покупцем при купівлі товарів, придбанні 

робіт, отриманні послуг 

Б. Сума ПДВ, що виникає у продавця при продажу товарів, реалізації робіт, 

наданні послуг 

В. Придбані та/або виготовлені товари/послуги, необоротні активи, що 

частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково – ні 

Г. Загальна сума податку за отриманими платником податковими накладними 

7. Розрахунок акцизного податку відносно спирту етилового й іншх 

спиртових дистилятів, алкогольнх напоїв, пива здійснюється за формулою: 

А. А = К х С 

Б. А = С х О 

В. О = (М - А - П) х К 

Г. А = С х К х Е 

8. Розрахунок акцизного податку відносно тютюнових виробів, 

тютюну та промислових замінників тютюну здійснюється за формулою: 

А. А = С х О 

Б. А = К х С 

В. О = (М - А - Д) х К 

Г. А = С х К х Е 
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9. Розрахунок акцизного податку відносно нафтопродуктів, 

транспортних засобів здійснюється за формулою: 

А. А = С х К х Е 

Б. А = С х О 

В. А = К х С 

Г. О = (М - А - Д) х К 

10. Спеціальне мито встановлюється: 

А. Як засіб захисту українських виробників; у випадку ввезення на територію 

України товарів у обсягах (чи за таких умов), які завдають (чи можуть завдати) 

шкоди вітчизняному товаровиробнику; у випадку порушення національних 

інтересів у сфері ЗЕД її учасниками; у випадку дискримінаційних (недружніх) дій 

держав, митних союзів чи угрупувань, що обмежують права й законні інтереси 

суб’єктів ЗЕД чи України 

Б. На товари та предмети у вигляді ввізного і вивізного мита на строк не 

більше 4-х місяців з моменту встановлення 

В. На товари та інші предмети, при їх вивезенні за межі митної території 

України 

Г. Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника 

від демпінгового імпорту»; у випадку вивезення за межі МТУ товарів за ціною, 

нижчою за ціну подібних чи аналогічних товарів 

11. Сезонне мито встановлюється: 

А. Як засіб захисту українських виробників; у випадку ввезення на територію 

України товарів у обсягах (чи за таких умов), які завдають (чи можуть завдати) 

шкоди вітчизняному товаровиробнику; у випадку порушення національних 

інтересів у сфері ЗЕД її учасниками; у випадку дискримінаційних (недружніх) дій 

держав, митних союзів чи угрупувань, що обмежують права й законні інтереси 

суб’єктів ЗЕД чи України 

Б. На товари та предмети у вигляді ввізного і вивізного мита на строк не 

більше 4-х місяців з моменту встановлення 

В. На товари та інші предмети, при їх вивезенні за межі митної території 

України 

Г. Відповідно до Закону України «Про захист національного товаровиробника 

від демпінгового імпорту»; у випадку вивезення за межі МТУ товарів за ціною, 

нижчою за ціну подібних чи аналогічних товарів 

12. Від сплати мита звільняються: 

А. Предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого 

користування або вивозяться за умовами безмитного вивезення відповідно до 

договорів 

Б. Комісійні та брокерські послуги 

В. Плата за використання об'єктів інтелектуальної власності, що належить до 

даних товарів та інших предметів і яка повинна бути оплачена імпортером 

(експортером) прямо чи побічно як умова їх ввезення (вивезення) 
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Г. Транспортування, навантаження, розвантаження, перевантаження та 

страхування до пункту перетину митного кордону України 

13. Датою виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку 

по зіпсованому, знищеному, втраченому підакцизному товару є: 

А. Дата складання відповідного акта 

Б. Дата їх реалізації особою, що їх виробляє 

В. Дата подання митному органу митної декларації або нарахування 

податкового зобов’язання митним органом 

Г. Дата передачі товарів для такого використання (крім використання для 

виробництва підакцизних товарів) 

14. Маркуванню марками акцизного податку підлягають алкогольні 

напої з вмістом спирту: 

А. Понад 8,5% 

Б. Понад 5,8% 

В. Менше 15,7% 

Г. Понад 3,5% 

15. Право реалізовувати марки акцизного податку мають: 

А. Уповноважені підрозділи органів Держаної податкової служби 

Б. Органи місцевого самоврядування 

В. Великі платники податків 

Г. Міністерство фінансів України 
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Тема 7. Оподаткування прибутку підприємств і доходів фізичних осіб 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Податок на прибуток підприємств 

1.1. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій 

1.2. Різниці, що виникають при здійснення фінансових операцій 

2. Податок на доходи фізичних осіб 

2.1. Особливості нарахування (виплати) й оподаткування окремих видів доходів 

2.2. Забезпечення виконання податкових зобов’язань 

3. Єдиний соціальний внесок 

3.1. Повернення переплати ЄСВ 

3.2. Штрафи за несплату ЄСВ 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. Працівнику підприємства, для якого підприємство є основним 

місцем роботи і який надав подовжене посвідчення особи, віднесеної до 2 категорії 

постраждалих від Чорнобильської катастрофи, станом на 1 вересня звітного року 

нараховано заробітну плату у розмірі 6780 грн. 

Необхідно розрахувати суми податку на доходи фізичних осіб, військового 

збору, єдиного соціального внеску та заробітної плати до виплати. 

 

Задача 2. Матері трьох дітей віком до 18 років, одна з яких є дитиною-

інвалідом, за місцем надання пільги нарахована заробітна плата: 

- у червні – у сумі 8200,0 грн.; 

- у липні – у сумі 9500,0 грн. 

Необхідно розрахувати суми податку на доходи фізичних осіб, військового 

збору, єдиного соціального внеску та заробітної плати до виплати. 

 

Задача 3. За І квартал поточного року ТОВ «Галактика Агро» має наступні 

показники:  

Показник Вихідні дані 

Виручка від реалізації, грн 11 500 000 

у т.ч. ПДВ, грн 250 000 

Собівартість реалізації, грн 750 000 

Інші операційні витрати, грн 150 000 

Адміністративні витрати, грн 250 000 

Витрати на збут, грн 300 000 

Розрахувати суму податку на прибуток підприємств до сплати в бюджет. 

 

Задача 4. Матері трьох дітей віком до 18 років, одна із яких є дитиною-

інвалідом, за місцем надання пільги нараховано заробітну плату: 

- у червні – у сумі 8200,0 грн.; 
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- у липні – у сумі 4500,0 грн. 

Необхідно розрахувати суми податку на доходи фізичних осіб, військового 

збору, єдиного соціального внеску та заробітну плату до виплати. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Як здійснюється оподаткування податком на прибуток діяльності з ведення 

азартних ігор? 

2. Яка ставка податку на прибуток підприємств для організацій, що провадять 

страхову діяльність? 

3. Відносно яких операцій і видів діяльності провадиться звільнення від 

оподаткування податком на прибуток? 

4. Як оподатковуються податком на доходи фізичних осіб доходи у 

натуральній формі? 

5. Яка ставка податку на доходи фізичних осіб для доходів, одержаних від 

продажу рухомого та нерухомого майна? 

6. У які терміни та якими платниками подається податкова декларація про 

майновий стан і доходи платника податку на  доходи фізичних осіб? 

7. Окресліть коло правопорушень і штрафних санкцій за несплату єдиного 

соціального внеску. 

 

Тематика доповідей 

1. Роль прямих податків в економічному розвитку держави та регіону. 

2. Соціальне страхування: досвід України та зарубіжних країн. 

 

Тестові завдання 

1. Платниками податку на прибуток підприємств з числа резидентів 

є: 

А. Національний банк України відповідно до закону України «Про НБУ» 

Б. Податкові агенти 

В. Самозайняті особи 

Г. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи зі сплатою ПДВ 

2. Платниками податку на доходи фізичних осіб з числа резидентів є: 

А. Національний банк України відповідно до закону України «Про НБУ» 

Б. Податкові агенти 

В. Самозайняті особи 

Г. Юридичні особи – платники єдиного податку ІІІ групи зі сплатою ПДВ 

3. Об’єктом оподаткування податком на прибуток є: 

А. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають 

Б. Чистий річний оподатковуваний дохід 

В. Сума нарахованої заробітної плати (основна та додаткова), інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній форм 
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Г. Грошові кошти aбо вартість майна (послyг), щo надаються як допомога нa 

лікування aбо медичне обслуговування платника податків 

4. Базою оподаткування податком на доходи фізичних осіб є: 

А. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають 

Б. Чистий річний оподатковуваний дохід 

В. Сума нарахованої заробітної плати (основна та додаткова), інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній форм 

Г. Грошові кошти aбо вартість майна (послyг), щo надаються як допомога нa 

лікування aбо медичне обслуговування платника податків 

5. Базою нарахування єдиного соціального внеску є: 

А. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають 

Б. Чистий річний оподатковуваний дохід 

В. Сума нарахованої заробітної плати (основна та додаткова), інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній форм 

Г. Грошові кошти aбо вартість майна (послyг), щo надаються як допомога нa 

лікування aбо медичне обслуговування платника податків 

6. Від сплати військового збору звільняються: 

А. Прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який 

визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового 

результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій 

звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на 

різниці, які виникають 

Б. Чистий річний оподатковуваний дохід 

В. Сума нарахованої заробітної плати (основна та додаткова), інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній форм 

Г. Грошові кошти aбо вартість майна (послyг), щo надаються як допомога нa 

лікування aбо медичне обслуговування платника податків 

7. Ставка податку на прибуток підприємств за договорами 

страхування становить: 

А. 3% від об’єкту страхування 

Б. 0% бази оподаткування 

В. 8,41% 

Г. 18% 

8. Ставка податку на доходи фізичних осіб за доходами, одержаними 

від успадкування членами сім’ї спадкодавця першого та другого ступеня 

споріднення становить: 

А. 3% від об’єкту страхування 
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Б. 0% бази оподаткування 

В. 8,41% 

Г. 18% 

9. Ставка єдиного соціального внеску для підприємств, установ і 

організацій, в яких працюють особи з інвалідністю становить: 

А. 3% від об’єкту страхування 

Б. 0% бази оподаткування 

В. 8,41% 

Г. 18% 

10. Не підлягають амортизації під час обрахунку податку на прибуток 

підприємств: 

А. Вартість гудвілу та витрати на придбання/самостійне виготовлення та 

ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення 

невиробничих основних засобів 

Б. Придбання ліків, медичних засобів та пристосувань 

В. Нематеріальна активи, придбані за готівку 

Г. Основні засоби, мінімально допустимий строк експлуатації яких менше 5 

років 

11. До складу податкової знижки платника податку на доходи 

фізичних осіб включаються: 

А. Вартість гудвілу та витрати на придбання/самостійне виготовлення та 

ремонт, а також на реконструкцію, модернізацію або інші поліпшення 

невиробничих основних засобів 

Б. Придбання ліків, медичних засобів та пристосувань 

В. Нематеріальна активи, придбані за готівку 

Г. Основні засоби, мінімально допустимий строк експлуатації яких менше 5 

років 

12. Податкова соціальна пільга з податку на доходи фізичних осіб 

становить: 

А. 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 

розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового 

року 

Б. 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 

розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового 

року 

В. 150 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 

розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового 

року 

Г. 200 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у 

розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового 

року 

13. Податкова соціальна пільга застосовується до доходу: 

А. Нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового 

місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства 

виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що 

дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної 

особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до 

найближчих 10 гривень 
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Б. Нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового 

року як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства 

виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що 

дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної 

особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,5 та округленого до 

найближчих 10 гривень 

В. Нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового 

року як виплати, компенсації та винагороди, якщо його розмір не перевищує суми, 

що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної 

особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до 

найближчих 10 гривень 

Г. Нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового 

місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства 

виплати, компенсації та винагороди), 

14. Єдиний соціальний внесок сплачується: 

А. Не пізніше дня отримання авансу та заробітної плати 

Б. Один раз на місяць 

В. Під час подання звітності з ЄСВ 

Г. Кожною фізичною особою окремо, до 20 числа кожного місяця 

15. Від оподаткування військовим збором звільняються: 

А. Вартість дарунків, якщо їx вартість нe перевищує 50% однiєї мінімальної 

зарплати 

Б. Іноземні доходи 

В. Доходи від продажу нерухомого майна 

Г. Доходи у вигляді заробітної плати 
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Тема 8. Ресурсні, майнові й інші податки та збори 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Податок на майно. 

1.1. Транспортний податок. 

1.2. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних і юридичних 

осіб. 

1.3. Орендна плата за землю. 

2. Екологічний податок. 

2.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення. 

2.2. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти. 

2.3. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально відведених для 

цього місцях чи на об’єктах. 

2.4. Ставки податку за утворення радіоактивних відходів (включаючи вже 

накопичені). 

2.5. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. 

3. Рентна плата. 

3.1. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 

3.2. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне 

транспортування трубопроводами аміаку територією України. 

3.3. Відповідальність платників рентної плати та контроль за її 

справлянням. 

4. Єдиний податок. 

4.1. Умови використання спрощеної системи оподаткування. 

4.2. Податки та збори, від сплати яких звільняються платники єдиного 

податку. 

4.3. Ведення обліку і складання звітності платниками єдиного податку. 

5. Місцеві збори. 

5.1. Особи, які не є платниками туристичного збору. 

5.2. Особливі умови справляння збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

6. Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських 

операцій. 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. . Річний обсяг доходу суб’єкта підприємницької діяльності 

Гнатенко Ю.М., який є власником кафе «Територія А», становить 5500000 грн. При 

цьому він використовує працю 8 найманих робітників.  
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Визначити групу платника єдиного податку, суму податку до сплати в бюджет, 

чи присутні у даному випадку податкові правопорушення та які. 

 

Задача 2. Нарахувати екологічний податок ТОВ «Дашуківський комбінат 

бентонітових глин», виходячи з наведених даних 

Викиди Кількість, тонн 

Марганець та його сполуки 5 

Нікель та його сполуки 11 

Бензин сумішевий 14 

Мазут 16 

Азот амонійний 9 

Сульфати 5 

Нітрати 3 

Фосфати 4 

Ставки екологічного податку 

Назва забруднюючої речовини Ставка податку, гривень за 1 тонну 

Марганець та його сполуки 9664 

Нікель та його сполуки 49238 

Бензин сумішевий 56 

Мазут 68 

Азот амонійний 802 

Сульфати 23 

Нітрати 69 

Фосфати 641 

 

Питання для самоперевірки  

1. За яких умов платник може обрати спрощену систему оподаткування? 

2. Яким зборам надано статус місцевих? 

3. Які ставки єдиного податку діють для 1 і 2 груп єдиного податку? 

4. Які обмеження встановлені для платників 3 групи єдиного податку? 

5. Що є базою оподаткування транспортним податком? 

 

Тематика доповідей 

1. Перспективи розвитку системи місцевого оподаткування. 

2. Екологічні податки та їх роль у формуванні зеленої економіки. 

3. Перспективи розвитку майнових податків в Україні. 

 

Тестові завдання 

1. Ставка податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки складає: 

А. 1,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, за 1 м
2
 бази оподаткування 

Б. 1,7% розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня 

звітного (податкового) року, за 1 м
2
 бази оподаткування 

В. 0,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, за 1 м
2
 бази оподаткування 
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Г. 2,5 % розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 

січня звітного (податкового) року, за 1 м
2
 бази оподаткування 

2. Базовим (податковим) періодом з екологічного податку є: 

А. Квартал 

Б. Місяць 

В. Рік 

Г. П’ятиріччя 

3. Сумарна пільга з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки становить: 

А. 180 м
2 

Б. 150 м
2 

В. 240 м
2 

Г. 90 м
2 

4. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є: 

А. Юридичні особи усіх форм власності 

Б. Фізичні та юридичні особи 

В. Фізичні особи 

Г. Фізичні особи, фізичні особи-суб’єкти підприємницької діяльності, 

юридичні особи 

5. Критеріями віднесення платників до І групи єдиного податку є: 

А. Відсутність найманих працівників і обсяг річного доходу в межах 167 

мінімальних заробітних плат 

Б. Не більше 10 працівників і річний обсяг доходу не повинен перевищувати 

834 мінімальні заробітні плати 

В. Необмежена кількість найманих працівників і річний обсяг доходу не 

повинен перевищувати 1167 мінімальні заробітні плати 

Г. 75% в обсягу реалізації має становити продукція власного виробництва 

6. Критеріями віднесення платників до ІІІ групи єдиного податку є: 

А. Відсутність найманих працівників і обсяг річного доходу в межах 167 

мінімальних заробітних плат 

Б. Не більше 10 працівників і річний обсяг доходу не повинен перевищувати 

834 мінімальні заробітні плати 

В. Необмежена кількість найманих працівників і річний обсяг доходу не 

повинен перевищувати 1167 мінімальні заробітні плати 

Г. 75% в обсягу реалізації має становити продукція власного виробництва 

7. Не можуть бути платниками єдиного податку особи, що провадять 

діяльність з: 

А. Надання послуг пошти (крім кур'єрської діяльності) та зв'язку 

Б. Виготовлення виробів із шкіри за індивідуальним замовленням 

В. Технічного обслуговування та ремонту автомобілів, мотоциклів, 

моторолерів і мопедів за індивідуальним замовленням 

Г. Технічного обслуговування та ремонту музичних інструментів 

8. Не є платниками туристичного збору: 

А. Особи, які прибули у відрядження 

Б. Юридичні особи 

В. Особи без громадянства 

Г. Нерезиденти, що прибули транзитом 

9. Базою справляння туристичного збору є: 
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А. Вартість усього періоду проживання (ночівлі) у визначених рішеннями 

сільської, селищної та міської ради місцях (без ПДВ) 

Б. Вартість усього періоду проживання (ночівлі) у визначених рішеннями 

сільської, селищної та міської ради місцях (з ПДВ) 

В. Вартість перших трьох днів проживання (ночівлі) у визначених рішеннями 

сільської, селищної та міської ради місцях  

Г. Вартість проживання (ночівлі) у визначених рішеннями сільської, селищної 

та міської ради місцях, якщо таке проживання триває не менше трьох днів 

10. Об’єктом оподаткування збором за місця для паркування 

транспортних засобів є: 

А. Земельна ділянка, яка згідно з рішенням сільської, селищної або міської 

ради спеціально відведена для забезпечення паркування транспортних засобів 

Б. Земельна ділянка, що огороджена та має спеціальну позначку 

В. Земельна ділянка, що розташовується біля визначеного об’єкту 

(торгівельного центру, парку тощо) 

Г. Земельна ділянка, яка відведена для забезпечення паркування транспортних 

засобів керівництвом туристичного об’єкту  
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Тема 9. Особливості оподаткування підприємств аграрної сфери 

 

Питання, винесені на самостійне опрацювання 

1. Суб’єкти господарювання, які не можуть оподатковуватися за спрощеною 

системою оподаткування 

2. Податки та збори, від сплати яких звільняються платники за спрощеною 

системою оподаткування. 

3. Особливості оподаткування підприємств аграрної сфери податком на 

прибуток. 

4. Особливості справляння плати за землю. 

 

Завдання для самоконтролю 

 

Ситуативні задачі 

Задача 1. 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. Підприємство є платником 

єдиного податку.  

Визначити суму єдиного податку. 

 

Задача 2. Визначити суми необхідних податків і платежів, що підлягають 

сплаті до бюджету за результатами звітного кварталу ТОВ «Контур-агро»: 

1) Доходи від реалізації сільськогосподарської продукції  – 1360000 грн. (з 

ПДВ). 

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

12200грн. 

3) Оприбутковано матеріальні цінності для провадження виробничої 

діяльності – 180000 грн. (без ПДВ). 

4) Нараховано заробітну плату працівникам підприємства –28000грн. 

5) Здійснено нарахування на фонд оплати праці – 11200 грн. 

6) Балансова вартість запасів за початок звітного періоду становить 12500 

грн., на кінець звітного періоду – 16900 грн. 

Амортизаційні відрахування звітного періоду – 11500 грн. 

7) Придбано паливно-мастильні матеріали – 28500 грн; 

8) Виплачено заробітну плату у натуральній формі – 7860 грн. 

9) Реалізовано зерно пшениці озимої – 125648 грн. 

 

Питання для самоперевірки  

1. Які податки сплачують сільськогосподарські виробники на загальній системі 

оподаткування? 
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2. Які види сільськогосподарської діяльності заборонені спрощеною системою 

оподаткування та звітності? 

3. Які особливості оподаткування сільськогосподарських виробників податком 

на додану вартість? 

4. Який порядок нарахування сільськогосподарськими виробниками орендної 

плати у складі плати за землю? 

 

Тематика доповідей 

1. Державна податкова політика у сфері сільськогосподарського 

виробництва: досвід України та країн Європейського Союзу 

2. Перспективи розвитку оподаткування у сільськогосподарській сфері. 

 

Тестові завдання 

1. У рамках спрощеної системи оподаткування сільськогосподарські 

виробники є платниками: 

А. Єдиного податку 4 групи 

Б. Єдиного податку 3 групи зі сплатою ПДВ 

В. Єдиного податку та податку на додану вартість 

Г. Єдиного податку та податку на прибуток підприємств 

2. Умовою перебування сільськогосподарських товаровиробників 

платниками єдиного податку 4 групи є: 

А. Дотримання частки сільськогосподарського товарного виробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює понад 75% 

Б. Дотримання частки сільськогосподарського товарного виробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює понад 45% 

В. Дотримання частки сільськогосподарського товарного виробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює понад 65% 

Г. Дотримання частки сільськогосподарського товарного виробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює понад 55% 

3. Ставка єдиного податку 4 групи для ріллі, сіножатей, пасовищ 

складає: 

А. 0,95% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

Б. 0,57% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

В. 2,43% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

Г. 0,75% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

4. Ставка єдиного податку 4 групи для багаторічних насаджень 

складає: 

А. 0,95% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

Б. 0,57% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

В. 2,43% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

Г. 0,75% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

5. Ставка єдиного податку 4 групи для земель водного фонду 

складає: 

А. 0,95% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

Б. 0,57% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

В. 2,43% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

Г. 0,75% нормативної грошової оцінки 1 га угідь 

6. Від сплати податку на прибуток звільняються: 
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А. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи та кооперативні 

об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів можуть бути 

віднесені до категорії юридичних осіб, що не є платниками податку 

Б. Сільськогосподарські обслуговуючі кооперативи  

В. Кооперативні об’єднання сільськогосподарських обслуговуючих 

кооперативів можуть бути віднесені до категорії юридичних осіб, що не є 

платниками податку 

Г. Усі сільськогосподарські товаровиробники, що можуть бути віднесені до 

категорії юридичних осіб, що не є платниками податку 

7. Пільговою ставкою ПДВ для сільськогосподарських 

товаровиробників є: 

А. 14% 

Б. 7% 

В. 17% 

Г. 12,5% 

8. Не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки для сільськогосподарських підприємств: 

А. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та 

фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі сільськогосподарського призначення, 

лісівництва та рибного господарства" (код 1271) Державного класифікатора 

будівель та споруд  

Б. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних 

осіб) 

В. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (фізичних осіб) 

Г. Будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та 

фізичних осіб), віднесені до власності чи оренди сільськогосподарських 

товаровиробників 

9. Сільськогосподарські підприємства не сплачують плату за землю: 

А. За земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і 

сортодільниць, які використовуються для випробування сортів 

сільськогосподарських культур 

Б. За земельні ділянки державних племінних станцій, що займаються 

розведенням племінної худоби 

В. За земельні ділянки сортовипробувальних підприємств і сортодільниць, які 

використовуються для випробування сортів сільськогосподарських культур усіх 

форм власності 

Г. За земельні ділянки державних сортовипробувальних станцій і 

сортодільниць, племінних ферм і племпідприємств, які використовуються для 

випробування сортів сільськогосподарських культур і виведення племінних видів 

худоби 

10. Сільськогосподарські виробники сплачують податок за 

спрощеною системою: 

А. І, ІІ квартал – по 10%, ІІІ квартал – 50%, IV квартал – 30% 

Б. І, ІІ квартал – 30%, ІІІ квартал – 50%, IV квартал – 20% 

В. І, ІІ квартал – по 10%, ІІІ квартал – 30%, IV квартал – 50% 

Г. І, ІІ квартал – по 15%, ІІІ квартал – 30%, IV квартал – 40% 
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4. ФОРМИ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 

Виконання СРС передбачає пропозицію застосування творчих підходів до 

засвоєння теоретичного матеріалу. До таких відносяться: 

1) Підготовка та презентація міні-лекції з проблемних питань; 

2) Складання фінансового кросворду; 

3) Складання тестових завдань; 

4) Написання статей/тез доповідей. 

Об’єктом самостійного творчого опрацювання студентами є теми змістових 

модулів дисципліни «Податкова система», що виносяться на загальний розгляд під 

час лекційних занять, а також питання, що виносяться на самостійне опрацювання. 

Підготовка та презентація міні-лекції з проблемних питань. Підготовка до 

міні-лекції. Студент самостійно обирає тему лекції з визначеної проблематики, а 

також може запропонувати свою тему. Вибір теми лекції, а також термінів її 

представлення узгоджується з викладачем. 

Презентування міні-лекції. Виконане завдання студент презентує під час 

заняття. Загальна тривалість доповіді становить 7–10 хвилин. 

Доповідь складається з: 

1) Аналізу проблеми, явища чи дискусійного питання. 

Аналіз проблеми включає: постановку проблеми; розкриття та оцінку поточної 

ситуації, виявлення суперечливих моментів, протиріч; визначення причин, наслідків; 

аргументація власної позиції. 

Аналіз проблеми займає до 5 хвилин лекції. 

2) Висновок: містить пропозиції доповідача щодо вирішення проблеми та 

висновки, які ґрунтуються як на власних аргументах, так і на думках фахівців. 

У лекції не наводиться учбовий матеріал (визначення термінів, переліки 

функцій, класифікацій чи принципів тощо), за виключенням випадків, коли він є 

предметом дискусії. 

Обов’язковим є оформлення міні-лекції у вигляді презентації, а також у 

письмовій формі. 

Під час доповіді можна користуватися зібраними матеріалами. 

Контроль якості підготовки студентом лекції відбувається під час її 

представлення в аудиторії на занятті. 

Складання фінансового кросворду. Складання фінансових кросвордів є 

творчим підходом до опрацювання матеріалу та дозволяє студентам більш глибоко 

засвоїти зміст тем, які включені до курсу «Податкова система», ознайомитися з 

понятійним апаратом, зрозуміти сутність фінансових категорій і понять. 

Для складання кросворду необхідно отримати у викладача, який веде семінари, 

контрольні слова. Комплексний кросворд – охоплює всі теми курсу «Податкова 

система», містить не менше 30 термінів; 1 контрольне слово. 

Основні вимоги  до складання кросвордів: 

1. Це класичний кросворд. Він має бути компактним і відповідати 

основному правилу складання класичних кросвордів – слова можуть перетинатися, 

але не можуть мати суміжних клітин. 

2. Мова українська. 

3. Всі терміни повинні відповідати програмі дисципліни «Податкова 

система». 
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4. Завдання до зашифрованих термінів повинні бути у вигляді їх повних 

визначень. Поруч у дужках подається правильна відповідь. 

5. Слова в кросворді мають бути вписані без скорочувань. 

6. Контрольне слово повинно перетинатися кросвордом. 

7. Кількість слів по вертикалі і по горизонталі повинна бути приблизно 

однаковою. 

Кросворд, набраний на комп’ютері (шрифт 14, інтервал 1,0), здається 

викладачеві в охайному вигляді за такою структурою: 

- титульний лист;  

- пуста сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин; 

- заповнена сітка кросворда з проставленою нумерацією клітин;  

- перелік завдань, надрукований у стовпчик (із зазначенням у дужках 

поряд із завданням правильних відповідей);  

- перелік відповідей, надрукований у стовпчик (з відповідною 

нумерацією); 

- список використаних джерел. 

Складання тестових завдань. Основні вимоги до складання тестів: 

- подаються у надрукованому вигляді (14 шрифт, інтервал 1,0); 

- завдання охоплюють одну тему курсу (містять не менше 30 

завдань); 

- якщо студент здає тематичний кросворд, тоді тема тестів і 

тематичного кросворду мають бути різними; 

- тестове питання не повинно бути визначенням та не може бути 

поставлене таким чином, щоб відповіді були «так» чи «ні»; 

- до одного питання повинно бути запропоновано не менше 4 

варіантів відповідей. Правильною може бути лише одна відповідь; при цьому 

правильні відповіді слід виділити іншим шрифтом або іншим кольором; 

перелік відповідей на тест, надрукованих у стовпчик, подається на 

окремому аркуші. 
Контроль за виконанням кросвордів і тестів відбувається шляхом перевірки 

викладачем правильності їх виконання. 
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5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 

 
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 

підсумковий контроль у вигляді екзамену. Максимальна сума балів поточного контролю 

– 70, підсумкового – 30. 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 

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 – 8 

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» (денна форма навчання) (повний термін навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

Підсумковий 

контроль 
Сума 

Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 

Т 

1 

Т 

2 

Т 

3 

Т 

4 

Т 

5 

ПК 

ЗМ 1 

Т 

6 

Т 

7 

Т 

8 

Т 

9 

ПК 

ЗМ 2 

Сума балів, 

всього 
6 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 30 100 

Практичні 

заняття 
3 3 3 3 3  3 3 3 3  

 
 

Самостійна 

робота 
3 3 3 3 3  3 3 3 3  
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Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Податкова система» (денна форма навчання) (скорочений термін навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

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 
10 10 10 10 10 5 10 10 10 10 5 100 

Практичні заняття 5 5 5 5 5  5 5 5 5   

Самостійна 

робота 
5 5 5 5 5  5 5 5 5   

Примітка. За виконання кожного практичного та самостійного завдання студент 

одержує певні бали, а саме:  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на максимальні 3 (5) бали (-ів) 

якщо: 

• практичне (самостійне) завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки і зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 2 (4) бали, якщо: 

• завдання виконане своєчасно та правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 1 (3) бал (-и), якщо: 

• несвоєчасно, але правильно виконане завдання; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного 

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Мінімальна оцінка з урахуванням усіх можливих помилок – 1 бал за відповідне 

завдання. 

Таким чином, за опрацювання лекційного матеріалу, виконання практичних 

завдань і самостійної роботи студент може отримати максимально 70 балів.  

Підсумковий контроль (екзамен) (для здобувачів, які навчаються за повним 

терміном) полягає у відповіді на питання екзаменаційного білету, розв’язування 

практичної ситуаційної задачі і тестових завдань і дає можливість студенту отримати 

максимально 30 балів. 

Підсумковий контроль з дисципліни «Податкова система» може здійснюватися у 

формі усного іспиту (а) або тестових завдань (б) (дистанційна освіта).  

А. Екзаменаційний білет складається із 3 питань, кожне з яких оцінюється за 

шкалою від 0 до 5 балів: Повна відповідь на питання, яка оцінюється 5 балів, повинна 

відповідати таким вимогам:  

- розгорнутий, вичерпний виклад змісту екзаменаційного питання;  

- ґрунтовне знання необхідних для розкриття змісту питання економічних 

категорій та нормативно-правових документів;  

- здатність здійснювати глибокий аналіз проблемних питань;  
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- уміння користуватись методами наукового аналізу економічних явищ, процесів і 

характеризувати їхні риси та форми виявлення;  

- демонстрація здатності висловлення й аргументування власного ставлення до 

альтернативних поглядів на дане питання;  

- використання актуальних фактичних даних, що підтверджують тези відповіді на 

питання.  

Відповідь на питання оцінюється в 4 бали, якщо:  

1) відносно відповіді на найвищий бал не зроблено розкриття хоча б одного з 

пунктів, вказаних вище (якщо він явно потрібний для вичерпного розкриття питання); 

або, якщо:  

2) при розкритті змісту питання в цілому правильно за зазначеними вимогами 

зроблені значні помилки.  

Відповідь на питання оцінюється в 3 бали, якщо:  

1) відносно відповіді на найвищий бал не розкрито трьох чи більше пунктів, 

зазначених у вимогах до нього;  

2) у відповіді присутні вагомі неточності та помилки;  

3) висновки, зроблені під час відповіді, не відповідають правильним чи 

загальновизнаним;  

4) характер відповіді дає підставу стверджувати, що особа, яка складає іспит, 

неправильно зрозуміла зміст питання чи не знає правильної відповіді і тому не відповіла 

на нього, по суті, допустивши грубі помилки у змісті відповіді.  

До екзаменаційного білету входить практичне ситуаційне завдання, вирішення 

якого оцінюється в 10 балів. 

Практичне екзаменаційне завдання оцінюються на максимальні 9–10 балів якщо: 

• вирішене правильно; 

• обґрунтовано розрахунки та зроблені висновки; 

• правильно вказані нормативні документи; 

• студент вільно володіє матеріалом.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 6–8 балів, якщо: 

• завдання виконане правильно; 

• обґрунтовано розрахунки; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного нормативного документа чи вжита назва 

застарілого матеріалу; 

• студент погано орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 3–5 балів, якщо: 

• завдання виконане неправильно; 

• не всі необхідні розрахунки проведені; 

• зроблені висновки неповні, неконкретні; 

• неправильно вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного 

матеріалу чи вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Практичне та самостійне завдання оцінюються на 1–2 бали, якщо: 

• завдання не виконано; 

• не вказана назва відповідного законодавчого чи інструктивного матеріалу чи 

вжита назва застарілого матеріалу; 

• студент не орієнтується в основних теоретичних положеннях.  

Б. Тестові завдання. На іспит виноситься 30 тестових завдань у системі Moodle. За 

1 правильно вирішене тестове завдання студент отримує 1 бал. Тобто за 30 правильно 
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вирішених тестів – 30 балів. Виконання студентами екзаменаційного завдання повинно 

носити виключно самостійний характер. 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Податкова система» (заочна форма навчання) (повний термін навчання) 

 

Поточний (модульний) контроль 

К
о
н

тр
о
л
ь
н

а 

р
о
б

о
та

 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

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 
2 2 2 2 2 8 5 5 5 5 8 24 30 100 

Практичні 

заняття 
      3 3 3 3   

 
 

Самостійна 

робота 
2 2 2 2 2  2 2 2 2   

 
 

Контрольна 

робота 
           24 

 
25 

 

Розподіл балів, які отримують студенти з навчальної дисципліни  

«Податкова система» (заочна форма навчання) (скорочений термін) 

 

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 8 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 – 24. 
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