
 

 

 

 

Анонс іспиту «Податки. Україна". Листопад 2022 р. 

Кандидати, які складають іспити за програмою CAP/CIPA, CPA, повинні бути 
інформовані про останні зміни в галузях знань, включених до Плану змісту 
іспиту, розуміти суть основних документів, що публікуються бухгалтерськими 
організаціями, такими як Міжнародна Федерація Бухгалтерів, а також бути в 
курсі всіх важливих змін та нововведень, що стосуються роботи бухгалтера, що 
публікуються у сучасних бухгалтерських, фінансових та ділових періодичних 
виданнях. 
Метою іспиту «Податки. Україна» – оцінка рівня компетентності кандидатів у 
національних нормативних вимогах до оподаткування. Іспит перевіряє: знання, 
розуміння та здатність застосування податкового законодавства, підготовки 
податкової звітності; вміння проводити розрахунки прямих та непрямих 
податків; аналізувати питання оподаткування, пов'язані із міжнародними 
угодами. 
Іспит включає всі основні розділи Плану змісту іспиту. Не слід робити жодних 
висновків про питому вагу або важливість будь-яких тем Плану змісту іспиту, 
виходячи з того, в якому порядку вони перераховані або скільки тем 
представлено в Плані змісту іспиту і в даному анонсі. 

Структура іспиту 
Іспит «Податки. Україна» осінньої екзаменаційної сесії 2022 року 
складатиметься з чотирьох завдань, кожне з яких обов'язково до виконання. 
Питання завдань будуть мати переважно розрахунковий характер, а також 
питання множинного вибору (Тести). 
Вага завдань у балах: 
Завдання 1...3 – від 5 до 20 балів за завдання, залежно від кількості та 
складності питань у завданні. Загальна сума балів за Завдання 1…3 складатиме 
40 балів. 
Завдання 4 складатиметься з 40 тестових питань. Кожне тестове питання 
оцінюватиметься від 1 до 3 балів залежно від його складності та важливості 
компетенцій, що перевіряються. Загальна сума балів за Завдання 4 складатиме 
60 балів. 
Екзаменаційні завдання складено з урахуванням того, що відповідні 
нормативно-правові акти були прийняті та діяли на 28 травня 2022 року. 
 

 
 



Анонси окремих завдань 
Завдання 1 

Завдання буде завданням розрахунку податку на прибуток підприємств, із 
застосуванням різних типів коригувань, передбачених чинним законодавством. 

Завдання 2 

У завданні розглядатимуться питання щодо податкового зобов'язання та 
податкового кредиту з ПДВ за січень 2022 року. 

Завдання 3 

Завдання спрямоване на перевірку знань з питань оподаткування податком на 
доходи фізичних осіб, ЄСВ та військовим збором операцій різних видів, у т.ч. 
за дивідендами та відсотками за облігаціями. 
Завдання 4 

Завдання 4 - це набір питань множинного вибору (тестові питання, у кожному з 
яких кандидату необхідно вибрати одну правильну відповідь із чотирьох 
запропонованих). 

Питання завдання 4 стосуються всіх основних розділів Плану змісту іспиту 
«Податки. Україна». Тому важливо вивчити весь перелік тем предмета, а не 
концентруватися на темах вибірково. 
 
Цей документ створено для допомоги кандидатам у структуруванні їхньої 
підготовки до іспиту «Податки. Україна» осінньої екзаменаційної сесії 2022 
року. Документ НЕ є обов'язковим до вивчення та має інформаційний 
характер. 
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