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Теми семінарських занять 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількість 

годин 

  Денна 

форма 

навчання  

Заочна 

форма 

навчання 

1 Тема 1. Засади організації податкової системи України 

Податкова система і податкова політика держави 
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 Разом 2 - 



ТЕМА: ПОДАТКОВА СИСТЕМА І ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: визначити основні напрямки оподаткування в Україні, його форми; 

з’ясувати роль державних законодавчих і виконавчих органів в формуванні 

податкової системи держави. Засвоїти теоретичні знання з вивчення таких складних 

економічних явищ, як податки, податкова система, економічна ефективність 

виробництва та система зв’язків між цими категоріями. 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами – майбутніми фахівцями такого 

важливого інструменту державної політики, як податки. 

 

Міжпредметні зв’язки: політекономія, економіка підприємства, фінанси, 

фінанси підприємств. 

 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: податкова система, податок, збір, платіж, внесок, об’єкт 

оподаткування, суб’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, податкова ставка, 

термін сплати податку, пільги, пропорційне оподаткування, прогресивне 

оподаткування, змішане оподаткування. 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ.- 2008р.  

2. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. – Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А.І., Десятник О.М. – Податкова система: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Карт-Бланш. – 2004р. 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ.навч.закл./(Лютий І.О., 

Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.); за ред.. І.О.Лютого.- К.: Центр учбової 

літератури, 2009р. 

6. Ярема Б.П., Маринець В.П. – Податкова система. Збірник задач та тести: 

Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – Львів: 

«Магнолія Плюс», 2006 р. 

 



Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

 

1. Назвіть основні задачі України в реформуванні податкового законодавства. 

2. Які основні принципи податкової системи України? 

3. Які органи формують державне податкову службу України? 

4. Дайте визначення податку, збору, обов’язковому платежу. 

5. В чому полягає зв'язок між бюджетами різних рівнів і системою 

оподаткування? 

6. Охарактеризуйте основні задачі державної податкової служби. 

7. Які основні ознаки має податок як економічна категорія? 

8. Назвіть основні елементи оподаткування. 

 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Проблема становлення податкових систем в історичній ретроспективі. 

2. Закономірності становлення податкових систем в країнах з розвиненою 

ринковою економікою 

3. Особистості становлення податкових систем постсоціалістичних країн. 

 

Тести 

 

1. Державні доходи класифікуються за територіальним принципом на: 

А) обов’язкові та добровільні; 

Б) податкові та неподаткові; 

В) загальнодержавні та місцеві. 

 

2.  Предметом податкового права є: 

А) податки, збори та обов’язкові платежі; 

Б) платники податків та податкові органи; 

В) відносини з приводу надходження податків і зборів від платників до бюджетів. 

 

3.Яке з визначень податків є найвичерпнішим: 

А) будь-який платіж на користь держави; 

Б) добровільні пожертвування на користь держави; 

В) обов’язків платіж, що встановлюється державою і сплачується на її користь 

відповідно до діючого законодавства. 

 

4. Податок виконує такі функції: 

А) фіскальну, контрольну, регулюючу; 

Б) стимулюючу, розподільчу; 

В) всі зазначені. 

 

5. Податковою системою називають: 

А) сукупність встановлених у країні податків і обов’язкових платежів; 

Б) сукупність встановлених у країні обов’язкових платежів; 

В) сукупність встановлених у країні зборів, податків, обов’язкових платежів та 

органів, що контролюють їх надходження до бюджету. 

 



6. Споживач товару чи послуги, в ціну якого включається податок, є: 

А) платником податку; 

Б) об’єктом оподаткування; 

В) носієм податку. 

 

1. Одиниця виміру об’єкта оподаткування - : 

А) платник податку; 

Б) одиниця оподаткування; 

В) об’єкт оподаткування. 

 

2. Грошова сума, з якої стягують податок: 

А) джерело сплати; 

Б) податковий тягар; 

В) податкова база. 

9. До кого застосовуються міри адміністративної відповідальності: 

А) до юридичних осіб; 

Б) до посадових осіб; 

В) до платників податків – фізичних осіб. 

 

10.Хто може бути суб’єктом податкового злочину: 

А) службова особа, підприємець, платник податку; 

Б) посадова особа, держава; 

В) юридична особа, фізична особа, посадова особа. 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює теми «Сутність та види податків» і 

«Податкова система і податкова політика»; 

- повторити такі поняття, як податок; функції та принципи, які виконують 

податки; принципи побудови податкової системи; 

- ознайомитись з поняттям податкової системи та різних підходів до її 

визначення за посібником; 

- розглянути класифікацію податків за різними ознаками, користуючись 

різними джерелами; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на досвід зарубіжних країн 

при вивченні такого явища, як оподаткування, враховуючи при цьому, що 

відомі економісти світу мають різні точки зору стосовно розуміння сутності 



податків, а також необхідно повторити й систематизувати отримані раніше 

знання (політекономія, фінанси підприємств), узагальнюючи їх для 

подальшого використання в майбутній практичній роботі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: СУТНІСТЬ ТА ВИДИ ПОДАТКІВ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: засвоєння основних напрямів податкової класифікації, узагальнення на 

практиці порядку реєстрації платників податків. 

 

Виховна мета: усвідомлення студентами  необхідності визначення ознак 

податків: за формою оподаткування, за економічним змістом об’єкта оподаткування, 

за рівнем державних структур, які їх встановлюють, за способом стягнення. 

Розуміння всього різноманіття підходів до класифікації податків, в залежності від 

відведеного їм місця в податковій системі держави. . 

 

Міжпредметні зв’язки: політекономія, економіка підприємства, фінанси, 

фінанси підприємств. 

 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: податкова система, податок, збір, платіж, внесок, об’єкт 

оподаткування, суб’єкт оподаткування, одиниця оподаткування, податкова ставка, 

термін сплати податку, пільги, пропорційне оподаткування, прогресивне 

оподаткування, змішане оподаткування. 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ.- 2008р.  

2. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. – Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А.І., Десятник О.М. – Податкова система: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Карт-Бланш. – 2004р. 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ.навч.закл./(Лютий І.О., 

Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.); за ред.. І.О.Лютого.- К.: Центр учбової 

літератури, 2009р. 

6. Ярема Б.П., Маринець В.П. – Податкова система. Збірник задач та тести: 

Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – Львів: 

«Магнолія Плюс», 2006 р. 

 



Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

 

1. Як класифікують податки і неподаткові платежі за підлеглістю? 

2. Перерахуйте податки, які відносяться до загальнодержавних і місцевих 

податків і зборів відповідно. 

3. Які податки відносяться до прямих і які до непрямих і в чому полягають 

особливості оподаткування такими податками? 

4. Розкрийте зміст податкових зобов’язань платника податків. 

5. Як відбувається реєстрація платників податків? 

6. Які документи подає платник податку до податкової служби при постановці 

на облік? 

7. В яких випадках відбувається зняття з податкового обліку платнику 

податку? 

8. Який порядок зняття з податкового обліку юридичної особи? 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Принципи проведення податкових реформ на Україні. 

2. Напрямки вдосконалення податкової системи України. 

 

Тести 

1. Непрямими податками є: 

А) податок на прибуток; 

Б) майновий податок; 

В) податок на додану вартість. 

2. До прямих податків належать: 

А) податок на майно; 

Б) акцизний збір; 

В) фіскальні монополії. 

 

3. За рівнем встановлення податки поділяються на: 

А) місцеві та загальнодержавні; 

Б) розкладні та окладні; 

В) особисті та реальні; 

Г) прямі та непрямі. 

 

4. За економічним змістом об’єкта оподаткування податки поділяються на: 

А) на доходи, на майно, на споживання; 

Б) розкладні та окладні; 

В) реальні та особисті; 

Г) на грошовий капітал. 

 

5. За способом стягнення податки поділяються на:  

А) місцеві та загальнодержавні; 

Б) розкладні та окладні; 

В) особисті та реальні; 

Г) прямі та непрямі. 

6. До загальних акцизів належать: 

А) фіскальні монополії; 



Б) податок з обороту; 

В) акцизний збір; 

Г) майнові податки. 

7. До універсальних акцизів належать: 

А) податок з продажу; 

Б) податок з обороту;  

В) акцизний збір; 

Г) ПДВ. 

8. Перекладні податки – це: 

А) податок на прибуток; 

Б) податок з продажів;  

В) податок на спадщину; 

Г) земельний податок. 

 

9. Реальні податки – це такі, що: 

А) передбачають оподаткування об’єкта за зовнішніми ознаками; 

Б) встановлюються персонально для конкретного платника; 

В) передбачають стягнення податку із сукупного доходу платника; 

Г) встановлюються в цінах товарів та послуг. 

 

10. Непрямі податки переважають над прямими: 

А) в країнах з низьким життєвим рівнем населення; 

Б) при зростанні рівня податкових надходжень у країні; 

В) в країнах з розвинутою економікою; 

Г) при відсутності інфляційних процесів в Україні. 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Сутність та види податків»; 

- повторити такі поняття, як податок, збір, обов’язків платіж, відрахування, 

утримання, плата; ознаки класифікації податків; 

- ознайомитись з підходами до класифікації податків та визначення видів 

податків; 

- розглянути класифікацію податків за різними ознаками, користуючись 

різними джерелами; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на різні підходи стосовно 

класифікації податків. 



 

ТЕМА: ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВА 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: засвоєння особистостей визначення валових доходів і валових витрат; 

податкової амортизації основних фондів; визначення податку на прибуток при 

різних видах діяльності платника податку 

 

Виховна мета: формування основних рис майбутнього фахівця, який вільно 

орієнтується в складній економічній ситуації країни та вдало вміє використовувати 

набуті знання для майбутньої практичної роботи. 

 

Міжпредметні зв’язки: політекономія, економіка підприємства, фінанси, 

фінанси підприємств. 

 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: валовий доход, валові витрати, амортизація основних фондів, 

балансова вартість групи основних фондів, норми амортизації, прибуток платників 

податків. 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ.- 2008р.  

2. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. – Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А.І., Десятник О.М. – Податкова система: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Карт-Бланш. – 2004р. 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ.навч.закл./(Лютий І.О., 

Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.); за ред.. І.О.Лютого.- К.: Центр учбової 

літератури, 2009р. 

6. Ярема Б.П., Маринець В.П. – Податкова система. Збірник задач та тести: 

Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – Львів: 

«Магнолія Плюс», 2006 р. 

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 



1. Дайте визначення платників, об’єктів та назвіть ставки податку на прибуток. 

2. Визначте з чого складається валовий дохід платника. 

3. Розкрийте зміст валових витрат підприємства. 

4. Операції особливого виду та їх оподаткування. 

5. Пільги і строки сплати податку на прибуток. 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Оподаткування страхової діяльності. 

2. Оподаткування операцій із розрахунками в іноземній валюті. 

3. Оподаткування неприбуткових установ і організацій. 

4. Оподаткування операцій з цінними паперами та деривативами. 

5. Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями. 

 

Тести 

1. Валові доходи – це: 

А) вартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг за звітний 

місяць; 

Б) загальна сума доходу всіх видів діяльності, отриманого (нарахованого) 

протягом звітного періоду в грошовій, матеріальній або нематеріальній формах 

як на території України, її континентальному шельфі, виключній (морській) 

економічній зоні, так і за її межами; 

В) загальна сума доходу всіх видів діяльності, отриманого протягом звітного 

періоду. 

 

2. До валових доходів підприємства належать: 

А) вартість відвантажених товарів і послуг, результатів робіт, раніше 

оплачених; 

Б) кошти, які надходять у вигляді міжнародної технічної допомоги; 

В) доходи від врегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості. 

 

3. Скоригований валовий доход – це: 

А) доход після вирахування з нього валових витрат; 

Б) доход після вирахування з нього амортизаційних відрахувань; 

В) доход після вирахування з нього доходів, вилучених за своїм змістом зі 

складу валових доходів з метою оподаткування. 

 

4. Об’єкт оподаткування страхової діяльності – це: 

А) валовий доход; 

Б) оподатковуваний прибуток; 

В) сума страхових відшкодувань. 

 

5. Ставка оподаткування страхової діяльності становить: 

А) 6%; 

Б) 3%; 

В) 4%. 

 

 

6. Валові витрати – це: 



А) сума витрат, пов’язаних зі здійсненням основної діяльності підприємства; 

Б) сума будь-яких витрат платника податку в грошовій, матеріальній або 

нематеріальній формах як компенсація вартості товарів (робіт, послуг), 

куплених (виготовлених) платником податку для подальшого використання у 

власній господарській діяльності; 

В) сума витрат, згрупованих на рахунку 23 «Основне виробництво». 

 

7. Скориговані валові витрати – це: 

А) витрати, отримані в процесі вирахування з них валових доходів; 

Б) витрати, отримані в процесі вирахування з них амортизаційних відрахувань; 

В) витрати, отримані в процесі вирахування з них витрат, які за своїм змістом 

підлягають виключенню зі складу валових витрат. 

 

8. Що виключають зі складу валових витрат: 

А) суму витрат, не підтверджених документально; 

Б) суму приросту балансової вартості матеріалів на складах, у незавершеному 

виробництві та у залишках готової продукції; 

В) суму витрат, не пов’язаних з основною діяльністю підприємства. 

 

9. Сума нарахованої амортизації залежить від: 

А) групи основних засобів; 

Б) розміру оподаткованого прибутку; 

В) розміру валових витрат. 

 

10. Прискорену амортизацію застосовують: 

А) до всіх груп основних фонді; 

Б) до 1 і 3 групи основних виробничих фонді; 

В) до 3 групи основних виробничих фондів. 

 

11. Чи підлягають амортизації основні фонди, що перебувають на консервації? 

А) підлягають; 

Б) не підлягають. 

 

12. Оподаткований прибуток – це: 

А) різниця між виручкою від реалізації і виробничими витратами; 

Б) різниця між валовими доходами, валовими витратами та амортизацією; 

В) різниця між валовими доходами і валовими витратами. 

 

13. Ставка податку на прибуток: 

А) 30%; 

Б) 20%; 

В) 18%. 

 

14. Платниками податку на прибуток є: 

А) резиденти, які отримують прибуток на території України та за її межами; 

Б) резиденти та нерезиденти, які отримують прибуток на території України та за 

її межами; 

В) нерезиденти, які отримують прибуток на території України. 



 

15. Що є об’єктом оподаткування при визначенні податку на прибуток? 

А) доходи, отримані резидентами; 

Б) доходи, отримані нерезидентами на території України; 

В) доходи, отримані резидентами або нерезидентами від будь-яких видів їх 

діяльності на території України. 

  

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Податок на прибуток 

підприємства»; 

- повторити такі поняття, як валовий доход, валові витрати, амортизація 

основних фондів і нематеріальних активів, норми амортизації;  

- ознайомитись з  операціями особливого виду та їх оподаткуванням; 

- розглянути порядок нарахування амортизації основних виробничих фондів; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на особливості сплати 

консолідованого податку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМА: НЕПРЯМІ ПОДАТКИ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: засвоєння особистостей визначення податкового зобов’язання з ПДВ, 

податкового кредиту; розрахунку акцизного збору і митних платежів. 

 

Виховна мета: формування основних рис майбутнього фахівця, який вільно 

орієнтується в  непрямих податках, знає особливості оподаткування 

зовнішньоекономічної діяльності та вдало вміє використати набуті знання для 

майбутньої практичної роботи. 

 

Міжпредметні зв’язки: політекономія, економіка підприємства, фінанси, 

фінанси підприємств. 

 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Письмове опитування у формі тестових завдань з теми, час проведення – 10 

хвилин. 

 

Основні терміни: податок на додану вартість, база оподаткування, податкове 

зобов’язання, податковий кредит, акцизний збір,ставки акцизного збору,  мито, 

ввізне мито, вивізне мито, ставки мита. 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ.- 2008р.  

2. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. – Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А.І., Десятник О.М. – Податкова система: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Карт-Бланш. – 2004р. 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ.навч.закл./(Лютий І.О., 

Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.); за ред.. І.О.Лютого.- К.: Центр учбової 

літератури, 2009р. 

6. Ярема Б.П., Маринець В.П. – Податкова система. Збірник задач та тести: 

Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – Львів: 

«Магнолія Плюс», 2006 р. 

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. Які особливості сплати ПДВ при експорті і імпорті товарів? 



2. В яких випадках можна отримати бюджетне відшкодування? 

3. Як здійснюється коригування ПДВ? 

4. Охарактеризуйте особливості митного оформлення консолідованого вантажу. 

5. Як здійснюється нарахування акцизного збору? 

6. Як нараховуються митні збори в залежності від транспортування товарів? 

7. Що є базою оподаткування експортних операцій? 

8. Який принцип нарахування акцизного збору на імпортні товари? 

 

Тематика реферативних виступів 

1. Економічна суть податку на додану вартість. 

2. Особливості оподаткування акцизним податком  алкогольно-тютюнових 

виробів.  

3. Єдиний митний тариф. 

4. Види мита та його еволюція. 

 

Тести 

1. Непрямі податки – це податки, які: 

А) платить і є носієм одна особа; 

Б) включають в ціну на стадії виробництва у виробників; 

В) стягуються з виробництва цінностей, доходу і майна; 

Г) стягуються зі споживання цінностей; витрат і користування речами. 

 

2. Непрямі податки: 

А) не залежать від доходів або майна окремого платника; 

Б) стягуються внаслідок придбання і накопичення матеріальних благ; 

В) залежать від об’єкта оподаткування; 

Г) стягуються за декларацією і за кадастрами. 

 

3. До недоліків непрямих податків відносять: 

А) не мають примусового характеру, не потребують накопичення певних 

коштів; 

Б) диференціація ставок за групами товарів та послуг; 

В) при підвищенні цін надходження а бюджет істотно не змінюються; 

Г) не залежать від доходів або майна окремого платника. 

 

4. Порядок нарахування та сплати ввізного мита здійснюється на основі: 

А) платіжного доручення; 

Б) платіжного повідомлення; 

В) вантажно-митної декларації; 

Г) податкової накладної; 

 

5. Єдиний митний тариф передбачає ставки: 

А) загальні, індивідуальні, пільгові; 

Б) пільгові, преференційні, індивідуальні; 

В) преференційні, пільгові, повні; 

Г) пільгові, загальні, індивідуальні. 

 

6.Марка акцизного збору: 



А) підтверджує сплату акцизного збору; 

Б) є спеціальним знаком маркування товарів, яка підтверджує сплату акцизного 

збору; 

В) є різновидом податкового векселя; 

Г) є гарантом майбутньої сплати акцизного збору. 

 

7.Спільні риси мита та акцизного збору: 

А) ставки диференційовані за групами товарів; 

Б) невеликий перелік товарів, що підлягають оподаткуванню; 

В) контроль за правильністю та своєчасністю справляння податку здійснюють 

органи ДПС; 

Г) справляння податку пов’язане із зовнішньоекономічною діяльністю країни. 

 

8.Обєктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з: 

А) вивезення товарів за межі митної території України для їх споживання за 

межами митної території України; 

Б) передача майна орендодавця, який є резидентом, у користування орендарю; 

В) надання послуг із страхування і перестрахування; 

Г) виплат заробітної плати, пенсій, стипендій, субсидій. 

 

9. Звільняється від оподаткування ПДВ операції з: 

А) послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню; 

Б) продажу товарів, що були експортовані платником податку за межі митної 

території України; 

В) продажу робіт, призначених для використання та споживання за межами 

митної території України; 

Г) надання транспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів за межами 

митного кордону України. 

 

10. ПДВ за нульовою ставкою обчислюється щодо операцій з: 

А) надання транспортних послуг з перевезень пасажирів та вантажів за межами 

митного кордону України; 

Б) послуг з доставки пенсій та грошової допомоги населенню; 

В) продажу путівок на санітарно-курортне лікування та відпочинок дітей. 

  

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

 



Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Непрямі податки»; 

- повторити такі поняття, як податок на додану вартість, база оподаткування, 

податкове зобов’язання, податковий кредит, акцизний податок, ставки 

акцизного збору,  мито, ввізне мито, вивізне мито, ставки мита; 

-  ознайомитись з  порядком нарахування непрямих податків; 

-  розглянути базу оподаткування ПДВ; 

- ознайомлюючись з літературою, звернути увагу на аналіз відповідності 

механізму справляння непрямих податків в нашій країні міжнародним 

стандартам, визначити основні недоліки податкового законодавства, які 

існують на сьогоднішній день, та на необхідність застосовувати заходи  щодо  

підвищення контрольної та регулюючої ефективності непрямих податків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕМА: ЕВОЛЮЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

 

Вид заняття: семінар 

 

Мета: засвоєння необхідності запровадження податків та їх еволюція 

 

Виховна мета: розглянути історичний аспект розвиту податкової політики 

держави, а також особливості розвитку податкової теорії в Україні 

 

Міжпредметні зв’язки:  економіка підприємства, фінанси, фінанси 

підприємств. 

 

План заняття: 

Організаційна частина 

- оформлення журналу; 

- перевірка наявності студентів на заняття. 

 

Мотивація пізнавальної діяльності: 

- повідомлення теми і мети заняття; 

- повідомлення плану заняття. 

 

Усне  опитування  з теми, час проведення – 15 хвилин. 

 

Основні терміни: податкова політика, податкова система, теорії податків, типи 

перекладання податків 

 

Література: 

1. Гавриленко Н.В. – Податкова система: практикум: Навчальний посібник. – 

Львів: Новий світ.- 2008р.  

2. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. – Податкова система: Навчальний посібник. 

– К.: Центр учбової літератури, 2007р. 

3. Крисоватий А.І., Десятник О.М. – Податкова система: Навчальний посібник. – 

Тернопіль: Карт-Бланш. – 2004р. 

4. Податковий кодекс від 02.12.2010 р. (зі змінами на 2015р) 

5. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ.навч.закл./(Лютий І.О., 

Демиденко Л.М., Романюк М.В. та ін.); за ред.. І.О.Лютого.- К.: Центр учбової 

літератури, 2009р. 

6. Ярема Б.П., Маринець В.П. – Податкова система. Збірник задач та тести: 

Навчальний посібник. – 3-тє видання, перероблене і доповнене. – Львів: 

«Магнолія Плюс», 2006 р. 

 

Питання для контролю знань студентів (усне опитування) 

1. Податкова політика, її сутність. 

2. Макро- та макрорівні податкової політики та їх особливості. 

3. Державна податкова політика та її характеристика. 

4. Історичний аспект розвитку податкової політики держави. 

5. Теорія податків та її історичний розвиток 



 

Тематика реферативних виступів 

1. Особливості розвитку податкової теорії в Росії та Україні. 

2. Податкова політика України до 1917 р. 

3. Податкова політика СРСР. 

4. Теорія перекладання податків та її місце в загальній податковій політиці. 

 

 

Підведення підсумків 

- з кожного виступу студентів робити короткий висновок із вказівками на 

позитивні та негативні сторони; оцінка виступу; 

- коментоване виставлення оцінок; 

- загальні підсумки семінару, наголошення на моментах, які необхідно 

допрацювати; 

- рекомендація літератури для подальшого поглибленого вивчення окремих 

важливих питань семінару; 

- оголошення теми наступного семінарського заняття та перелік питань, які 

будуть на ньому розглянуті. 

 

 

Рекомендації щодо підготовки до семінару 

Готуючись до семінару, необхідно: 

- звернути увагу на те, що він охоплює тему «Оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва»; 

- повторити такі поняття, як податкова політика, податкова система, теорії 

податків, типи перекладання податків; 

-  ознайомитись з  сутністю податкової політики; 

-  розглянути державну податкову політику на макро- та мікрорівні; 

-  розглянути еволюцію податкової політики; 

- ознайомлюючись з літературою, необхідно звернути увагу на теорію 

перекладання податків та її місце в загальній податковій політиці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


