
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»  

курс 4 

Напрям підготовки: 6.030508 “Фінанси і кредит” 

Форма проведення                                      комбінована 

Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 

Критерії оцінювання:                                  20 балів – письмова відповідь на  

теоретичні питання, 10 балів – відповідь на тестові           

завдання, 10 балів – вирішення задачі 

Перелік допоміжних матеріалів: Податковий кодекс України 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Дайте поняття податків та охарактеризуйте їх функції. 

2. У чому полягає економічна сутність податків? 

3. Назвіть та охарактеризуйте принципи оподаткування. 

4. Назвіть та охарактеризуйте елементи податків. 

5. Наведіть класифікацію податків. 

6. Охарактеризуйте податкове законодавство України. 

7. Охарактеризуйте систему принципів побудови податкової системи. 

8. Охарактеризуйте структуру податкової системи України. 

9. Назвіть завдання Державної фіскальної служби України. 

10. Назвіть основні функції Державної митної служби України. 

11. Які права та обов’язки платників податків в Україні? 

12. Охарактеризуйте загальні положення щодо обліку платників податків. 

13. Який порядок обліку юридичних та фізичних осіб – платників податків? 

14. Який порядок нарахування податку на додану вартість, що підлягає сплаті до бюджету? 

15. У чому полягає економічна сутність та роль податку на додану вартість? 

16. Назвіть та охарактеризуйте платників податку на додану вартість. 

17. Який порядок та строки сплати податку на додану вартість до бюджету? 

18. Які операції звільнені від оподаткування податком на додану вартість? 

19. Що є об’єктом оподаткування податком на додану вартість? 

20. Яка база оподаткування та ставки податку на додану вартість? 

21. Назвіть платників, об’єкт оподаткування та ставки акцизного податку. 

22. Наведіть класифікацію видів мита та охарактеризуйте їх. 

23. Назвіть платників мита та його види. 

24. Наведіть порядок визначення суми мита. 

25. Які платники, ставки і об’єкт оподаткування податку з доходів фізичних осіб? 

26. У чому полягають особливості застосування податкової соціальної пільги? 

27. Назвіть пільги на податок з доходів фізичних осіб. 

28. Які платники, об’єкт оподаткування та ставки податку на прибуток підприємств? 

29. Які умови застосування спрощеної системи оподаткування? 

30. Які критерії застосування спрощеної системи оподаткування? 

31. Охарактеризуйте порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.  

32. Які об’єкт та база оподаткування єдиним податком? 

33. Які особливості нарахування та сплати єдиного податку для юридичних осіб? 



34. Охарактеризуйте особливості нарахування та сплати єдиного податку для фізичних осіб-

суб’єктів підприємницької діяльності. 

35. Які особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій податком на 

прибуток? 

36. Назвіть та охарактеризуйте місцеві податки та збори, які застосовуються в Україні. 

 

Приклад тестового завдання 

 

1. Податкова соціальна пільга може бути застосована до: 

а) заробітної плати; 

б) доходів платника податку, інших ніж заробітна плата; 

в) заробітної плати, яку платник податку протягом звітного податкового місяця отримує 

одночасно з доходами у вигляді стипендії; 

г) доходу самозайнятої особи від провадження підприємницької діяльності. 

2. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції платників податків щодо: 

а) надання послуг із страхування, спільного страхування або перестрахування особами, які 

мають ліцензію на здійснення страхової діяльності; 

б) надання послуг із загальнообов'язкового соціального і пенсійного страхування, недержавного 

пенсійного забезпечення, залучення і обслуговування пенсійних вкладів; 

в) передача  майна під заставу (іпотеку) позикодавцеві (кредиторові),  або  забезпечення іншої 

дійсної вимоги кредитора; 

г) постачання товарів з території безмитних магазинів на митну територію України для їх 

вільного обороту. 

 

Приклад задачі 

 

За звітний податковий період (місяць) компанією проведені наступні операції: 

 виручка від реалізації склала 180000 грн. (без ПДВ), у тому числі експортні операції склали 

68000 грн. (без ПДВ); 

 витрати за закупівлю товарів та послуг склали 162000 грн. (у тому числі ПДВ), причому 

27000 грн. (в тому числі ПДВ) було сплачено в попередньому звітному періоді та віднесено на 

податковий кредит; 

 продукція на суму 24000 грн. (без ПДВ) передана за договором комісії для реалізації на 

експорт; 

 для виконання договору з надання послуг переробки на митну територію України завезені 

товари, митна вартість яких 34000 грн. 

 отримане страхове відшкодування у сумі 20000 грн. (без ПДВ) 

Визначити ПДВ до сплати за звітний місяць. 

 

 

 

 

Екзаменатор                          к.е.н., доц. Сосновська О.О. 

Завідувач кафедри              д.е.н., проф. Рамський А.Ю.  


