
Київський університет імені Бориса Грінченка
Фаховий коледж “УНІВЕРСУМ”

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту
Програма екзамену з дисципліни «Податкова система»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування
Форма проведення: комбінована
Тривалість проведення: 2 години
Максимальна кількість балів: 40 балів
Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:
Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;
Google forms – для виконання завдань екзаменаційного білету.
Критерії оцінювання:

1. Виконання 20 тестових завдань  20 балів (20 тестових завдань по 1
балу).

2. Встановлення відповідність між поняттями та їх визначеннями  5 балів
(1 завдання на 5 балів).

3. Групування податків та зборів у відповідні групи  5 балів (1 завдання
на 5 балів).

4. Виконання практично-ситуаційне завдання  10 балів (1 завдання на 10
балів).

Бали Критерії оцінювання практичного завдання
10 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі
8 - 9 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені незначні

помилки
6 - 7 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального об’єму.

Допущенні помилки у виконанні. Послідовність виконання завдання
правильна

4 - 5 балів Завдання виконано на половину. Послідовність виконання завдання
порушена, що призвело до помилкового результату

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину. Допущено
значну кількість суттєвих помилок

Перелік питань до екзамену
1. Історія виникнення податків.
2. Суть податкової системи, податкова політика, види податків.
3. Функції податків.
4. Елементи системи оподаткування.
5. Податкова система та її характеристика.
6. Принципи побудови податкової системи.
7. Склад податкової системи України.
8. Соціально-економічний зміст податкової політики.
9. Податкове законодавство України.
10. Державна фіскальна служба України та структура її органів.
11. Основні завдання та функції Державної фіскальної служби України.
12. Організація та основні елементи податкової роботи.
13. Облік платників податків.
14. Облік нарахування і надходження податків до бюджету.
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15. Поняття та об’єкти оподаткування ПДВ.
16. Ставки оподаткування ПДВ та їх застосування.
17. Податкове зобов’язання з ПДВ, порядок його виникнення.
18. Податковий кредит з ПДВ, порядок його виникнення.
19. Поняття і платники акцизного податку.
20. Об’єкти і база оподаткування акцизним податком.
21. Платники, база оподаткування і ставка мита.
22. Митний контроль.
23. Види митних режимів.
24. Поняття та платники податку на прибуток підприємства.
25. Об’єкт оподаткування податку на прибуток підприємства.
26. Ставки податку на прибуток підприємства та їх застосування.
27. Розрахунок суми і сплата податку на прибуток підприємства.
28. Поняття і платники податку з доходів фізичних осіб.
29. Об’єкт і база оподаткування податку з доходів фізичних осіб.
30. Ставки податку з доходів фізичних осіб.
31. Порядок розрахунку податку з доходів фізичних осіб.
32. Загальна характеристика та суб’єкти спрощеної системи

оподаткування.
33. Види діяльності,  які не можна провадити на умовах сплати єдиного

податку.
34. Порядок реєстрації платником єдиного податку.
35. Порядок сплати єдиного податку.
36. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних

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

видобуванням корисних копалин.
38. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України.
39. Рентна плата за спеціальне використання води.
40. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.
41. Податок на нерухоме майно.
42. Транспортний податок.
43. Збір за місця для паркування транспортних засобів.
44. Туристичний збір.
45. Причини, форми та способи ухилення від сплати податків.
46. Процедура перекладання податків.
47. Проблема подвійного оподаткування іноземних доходів в Україні.
48. Поняття і види неподаткових платежів до бюджету.
49. Консульський збір.
50. Доходи від реалізації безхазяйного та конфіскованого майна.

Голова циклової комісії Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Екзаменатор Вікторія КАЗАКОВА


