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Спеціальність: право 
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Тривалість проведення: 2 академічні години (1 год 20 хв).  

Максимальна кількість балів: 40 балів. 

Критерії оцінювання: 

Кількість 

балів 

Значення оцінки 

37-40 

балів 

Допущено не більше 3 помилок у тестових завданнях. Відповіді повні. 

Студент вільно володіє теоретичним матеріалом. 

36-30 

балів 

Допущено не більше 10 помилок у тестових завданнях. Відповіді 

повні, з незначними неточностями. Студент володіє теоретичним 

матеріалом. 

29-15 

балів 

Допущено не більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент володіє теоретичним матеріалом на 

низькому рівні. 

14-1 

балів 

Допущено більше 15 помилок у тестових завданнях. Відповіді з 

суттєвими неточностями. Студент не  володіє теоретичним матеріалом.  

 

 

Орієнтовний перелік питань:  

1. Що можна зарахувати до переваг використання нерухомості у якості об'єкта 

оподаткування? 

2. Які об’єкти житлової та нежитлової нерухомості підлягають оподаткуванню 

податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, в Україні? 

3. Що є базою оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки? 

4. Чи вірне твердження, що якщо у власності платника податку перебуває об'єкт 

(об'єкти) житлової нерухомості, у тому числі його частки, загальна площа якого перевищує 

300 м2 (для квартири) та/або 500 м2 (для будинку), сума податку збільшується на 25 тис. грн 

на рік за кожен такий об'єкт житлової нерухомості? 

5. Як обчислюється база оподаткування податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки? 

6. В якій термін подається юридичною особою – платником податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, декларація щодо новоствореного об'єкта житлової 

та/або нежитлової нерухомості? 



7. В який термін здійснюється сплата визначених контролюючим органом сум 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, фізичними особами? 

8. В який термін здійснюється сплата визначених сум податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, юридичними особами? 

9. Земельний податок слід розглядати як? 

10. Що належить до об’єктів обкладення земельним податком? 

11. Що таке НГО? 

12. У якій статті Закону України «Про оцінку земель» визначено порядок 

проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок? 

13. Для яких категорій фізичних осіб передбачено звільнення від сплати земельного 

податку? 

14. Що є підставою для нарахування земельного податку? 

15. Для звірки яких даних платники податку мають право звернутися з письмовою 

заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки? 

16. Де сплачується податкове зобов’язання щодо земельного податку, визначене у 

податковій декларації на поточний рік юридичними особами? 

17. У якій термін сплачують земельний податок фізичні особи із дня вручення їм 

податкового повідомлення-рішення? 

18. У якій термін органи місцевого самоврядування зобов’язані інформувати 

відповідний контролюючий орган про укладення нових, внесення змін до існуючих договорів 

оренди землі та їх розірвання? 

19. У який термін Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері земельних відносин, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, 

Київська та Севастопольська міські державні адміністрації забезпечують інформування 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, і власників 

землі та землекористувачів про щорічну індексацію нормативної грошової оцінки земель? 

20. Хто є платниками транспортного податку в Україні? 

21. По яким питаннями може звернутися з заявою фізична особа – платник 

транспортного податку до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем 

реєстрації)? 

22. Хто НЕ може виступати податковим агентом туристичного збору згідно з 

рішеннями місцевих органів влади? 

23. В які терміни платники транспортного податку – юридичні особи повинні 

самостійно обчислювати суму податку за формою, встановленою в порядку, передбаченому 

статтею 46 Податкового кодексу України? 

24. У якій статті Податкового кодексу України визначені загальні вимоги до 

порядку справляння збору за місця для паркування транспортних засобів? 

25. Чи вірне твердження, що: 1) не є об’єктом оподаткування площа земельної 

ділянки, яка відведена для безоплатного паркування транспортних засобів, передбачених ст. 

30 Закону України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні"; 2) 

кількість місць для безоплатного паркування не може становити менше 10 % загальної 

кількості місць на спеціально обладнаних чи відведених майданчиках для паркування, але не 

менш як для одного транспортного засобу, з позначенням цих місць дорожніми знаками та 

відповідною розміткою? 

26. Який податок в доходах місцевих органів влади США має найбільше фіскальне 

значення? 

27. Обʼєктом якого місцевого податку в США виступають земельні ділянки, 

будинки, квартири, інші приміщення побутового й комерційного призначення, а також такі 

об’єкти особистої власності як автомобілі, яхти? 

28. Шо виступає базою оподаткування американського податку на нерухомість? 

29. Що відповідає характеристиці податку на прибуток корпорацій в США? 

30. Що властиво для оподаткування корінного населення Америки (індіанців)? 

31. Яке з нижченаведених тверджень НЕ властиве американській системі місцевого 

оподаткування? 



32. Який податок НЕ відноситься до місцевих податків Великої Британії? 

33. Який з місцевих податків Великої Британії характеризує таке твердження: 

накладають на майно, призначене для житла, як то: будинки, квартири, дачі (бунгало), житлові 

фургони і яхти незалежно від того знаходяться вони у власності чи орендуються, справляють 

на основі диференційованої по регіонах країни вартісної оцінки житла за восьма рівнями (A–

H) та в залежності від кількості проживаючих? 

34. Який з місцевих податків Великої Британії характеризує таке твердження: 

справляється на основі декларації за ставками (10% – 40%)? 

35. Який з місцевих податків Великої Британії характеризує таке твердження: 

справляється на основі оціночної вартості приміщень, котру один раз у п’ять років? 

36. Яке з наведених тверджень щодо місцевого оподаткування Великої Британії є 

НЕправильним? 

37. Який податок Не відноситься до земельних податків Німеччини? 

38. Який з місцевих податків Німеччини характеризує таке твердження: платники 

податку диференційовані на три групи: перша група – подружжя та діти; друга група – батьки, 

діди та баби; третя група – всі інші; установлено прогресивну 7-ми розрядну шкалу ставок? 

39. Який з місцевих податків Німеччини характеризує таке твердження: ставки 

податку визначають на основі оціночної вартості майна, яка залежить від місцезнаходження 

нерухомості, величини, характеру використання, локального коефіцієнта та інших факторів? 

40. Який з місцевих податків Німеччини характеризує таке твердження: на вигоду 

платникам обʼєкт оподаткування підлягає щорічній податковій амортизації? 

41. Який з місцевих податків Німеччини характеризує таке твердження: 

розрахований як на виконання фіскальної, так екологічної функції? 

42. Яке з наведених тверджень є правильним? 

43. До якої системи податків Німеччини входить промислово-торговий податок на 

прибуток підприємств? 

44. До якої системи податків Німеччини входять акцизи, в тому числі на 

безалкогольні напої? 

45. Який з місцевих податків Франції характеризує таке твердження: база податку – 

50% кадастрової вартості нерухомості, що відповідає середній по країні рентній оцінці 

об’єктів забудови з щорічним корегуванням на індекс інфляції та 80% кадастрової вартості 

незабудованих земельних ділянок, ставки податку визначають на місцевому рівні? 

46. Якому українському податку аналогічний французький місцевий податок на 

землю під забудовою, буквально – поземельний податок на нерухоме майно (taxe fonciere sur 

les proprietes baties)? 

47. Який з місцевих податків Франції характеризує таке твердження: поширюється 

на власників не використовуваних земель; не стосується земель, призначених для 

лісовідновлення та зарезервованих з екологічних міркувань; базу податку на рівні 80% 

оціночної (кадастрової) вартості визначають місцеві власті одночасно із процентною ставкою 

податку? 

48. Який з місцевих податків Франції характеризує таке твердження: сплачують 

власники й орендарі житла з прилеглими автостоянками, садами, гаражами і т. п., які займають 

його за станом на 1 січня; оподатковуються також незаселені (крім аварійних) будинки і 

квартири, якщо вони залишаються такими протягом п’яти років і більше? 

49. Який з місцевих податків Франції характеризує таке твердження:  складається з 

двох різних, але взаємозв’язаних платежів: внеску з нерухомого майна та внеску з доданої 

вартості підприємств? 

50. Яка характеристика НЕ властива італійському муніципальному податку на 

сміття та відходи? 

51. Яка процедура розгляду та прийняття, рішень про місцеві бюджети? 

52. Структура та види місцевих бюджетів.  

53. Що відноситься до власних коштів органів місцевого самоврядування та 

виконавчих органів місцевих рад? 

54. Розмежування видатків між бюджетами.  



55. На що спрямовуються  видатки місцевих бюджетів? 

 

 

Екзаменатор:                                                        Н.А.Буличева 

Завідувач кафедри:                                              Л.В. Орел 

 

 


