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Практичне завдання № 1 

Теоретична частина 

Завдання 1 

Поняття податкової системи і вимоги до неї. Структурна побудова 

податкової системи. Оптимізація співвідношення між фіскальною і регулюючою 

функціями податків, між різними видами податків. 

Практичне завдання 2 .  Вирішити наведені нижче ситуації. 

Задача №1 Ціна виробу 420 гривень. Знайти ПДВ.  

Розв’язання 

____________________________________________________________________

_________________ __________________________________________ 

 Задача №2 Ціна виробу 3120 гривень з урахуванням ПДВ. Знайти суму 

ПДВ.  

Розв’язання 

____________________________________________________________________

_________________ __________________________________________________  

Задача №3 Підприємство для виготовлення меблі придбало матеріалів на 

суму 7000 грн. (з урахуванням ПДВ), а вартість виготовленої та реалізованої 

продукції складає 10000 грн. (з урахуванням ПДВ). Визначте суму податкового 

зобов’язання. Визначте суму ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету.  

Розв’язання 

____________________________________________________________________

_________________ ___________________________________________________ 

Задача №4 Виручка від реалізації продукції складає 120000 гривень. При 

цьому матеріальні витрати підприємства склали 60000 гривень. Витрати з оплати 

праці робітникам склали 10000 гривень. Знайти прибуток, податок на прибуток 

та чистий дохід 

         Розв’язання 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 



       Задача №5   Визначити величину податку на прибуток, який підлягає сплаті 

до бюджету при таких умовах: 

1) Господарчі операції за звітний квартал: 

- витрати, пов’язані з виготовленням продукції 42000 грн 

- витрати, пов’язані з заробітною платою 25000 грн 

- відвантажена продукція згідно договору 83000 грн 

2) Сума амортизаційних відрахувань склала 8000 грн 

3) Плата за патент склала 1000 грн 

 Розв’язання 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

1. Який з цих законодавчих актів регулює відносини у сфері 

справляння податків і зборів, що стягуються в Україні? 

1. Конституція України 

2. Закон України “Про державний бюджет на відповідний рік” 

3. Бюджетний кодекс України 

4. Податковий кодекс України 

2. Діяльність держави і платників у процесі нарахування, сплати, 

зарахування податків, контролю за своєчасністю та повнотою їх 

надходження до бюджету – це: 

1. Податкова робота 

2. Податкова політика 

3. Податкова система 

4. Податкова декларація 

3. Вказати функції податків: 

1. Фіскальна, регулювальна і контрольна 

2. Нагромаджувальна і економічна 

3. Накопичувальна і стримулювальна 

4. Фіскальна, стимулювальна і змішана 

4. Яка функція податків проявляється під час формування і 

наповнення бюджету держави? 



1.Фіскальна 

2. Регулювальна 

3. Розподільча 

4. Стимулювальна 

5. До якої групи податків належить єдиний податок? 

1. Прямі загальнодержавні 

2. Непрямі загальнодержавні 

3. Прямі місцеві 

4. Місцеві, податки на споживання 

6. Обов’язкові платежі фізичних та юридичних осіб до бюджетів, 

здійснювані у порядку і на умовах, що визначаються законодавчими 

актами країни – це: 

1. Об’єкт оподаткування 

2 База оподаткування 

3. Податки 

4. Ставка податку 

7. Що означає поняття “об’єкт оподаткування”? 

1. Майно, товари, дохід (прибуток) або його частина, обороти з реалізації 

товарів, з наявністю яких податкове законодавство пов’язує виникнення у 

платника податкового обов’язку 

2. Майно 

3. Це розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази 

оподаткування 

4. Дохід (прибуток) або його частина 

8. Що означає поняття “податкові пільги”? 

1. Це передбачене податковим законодавством звільнення платника 

податку від нарахування та сплати податку 

2. Це передбачені податковим і митним законодавством звільнення 

платника податку від обов’язку щодо нарахування та сплати податку та збору 

3. Це розмір податкових нарахувань на одиницю виміру бази 

оподаткування 



4. Це знижка 

9. Які з перелічених податків відносяться до загальнодержавних? 

1. Податок на прибуток підприємств 

2. Податок на майно 

3. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

4. Туристичний збір 

10. Особи, які мають об’єкти оподаткування або проводять діяльність, 

що є об’єктом оподаткування, сплачують податки та збори – це: 

1. Платники 

2. Суб’єкти оподаткування 

3. Особи 

4. Платники податків 


