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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета додаткового фахового екзамену – з’ясування рівня теоретичних
знань та практичних навичок осіб, що одержали ступінь бакалавра або
освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю та виявили бажання навчатися за програмою магістра зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на предмет визначення здатності
вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми.
Програма додаткового фахового екзамену охоплює коло питань,
згрупованих в дисципліну «Податкова система».
Під час підготовки до додаткового фахового екзамену рекомендується
користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу
матеріалів.
Під час проведення додаткових фахових екзаменів на навчання за
програмою магістра осіб, що одержали ступінь бакалавра або освітньокваліфікаційний рівень спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю,
екзаменаційна комісія визначає ступінь готовності вступника до опанування
програмного матеріалу.
Під час екзамену вступник повинен дати максимально повні відповіді.
Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді, фіксуючи
своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВА ПРОГРАМА
ДОДАТКОВОГО ФАХОВОГО ЕКЗАМЕНУ
ПОДАТКОВА СИСТЕМА
Сутність податкової системи України
Поняття та види податків та зборів. Платники податків та їх обов’язки.
Елементи системи оподаткування.
Державна фіскальна служба України
Поняття Державної фіскальної служби України. Основні завдання
Державної фіскальної служби України. Основні функції Державної
фіскальної служби України.
Податок на додану вартість
Сутність та зміст податку на додану вартість. Платники податку на
додану вартість. Об’єкт і база оподаткування податку на додану вартість.
Ставки податку на додану вартість.
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Акцизний податок
Сутність акцизного податку. Платники акцизного податку. Об’єкт і
база оподаткування акцизного податку. Підакцизні товари і ставки акцизного
податку.
Мито
Мито та його види. Платники мита. Об'єкти оподаткування митом.
Ставки мита.
Податок на прибуток підприємств
Сутність та платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт і база
податку на прибуток підприємств. Ставки податку на прибуток підприємств.
Порядок обчислення податку на прибуток підприємств.
Податки на доходи фізичних осіб
Сутність та платники податку на доходи фізичних осіб. Об’єкт і база
податку на доходи фізичних осіб. Ставки податку на доходи фізичних осіб.
Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб
до бюджету.
Спрощена система оподаткування суб'єктів малого
підприємництва
Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку. Ставки
єдиного податку. Податковий (звітний) період для платників єдиного
податку. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
Екологічний податок
Сутність та платники екологічного податку. Об’єкт і база
оподаткування екологічного податку. Ставки екологічного податку. Порядок
обчислення екологічного податку.
Податок на майно
Сутність та склад податку на майно. Об’єкт оподаткування податку на
майно. Порядок обчислення суми податку на майно.
Місцеві збори
Збір за місця для паркування транспортних засобів. Туристичний збір.
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3. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
1.
Поняття та види податків та зборів.
2.
Платники податків та їх обов’язки.
3.
Елементи системи оподаткування.
4.
Поняття Державної фіскальної служби України.
5.
Основні завдання Державної фіскальної служби України.
6.
Основні функції Державної фіскальної служби України.
7.
Сутність та зміст податку на додану вартість.
8.
Платники податку на додану вартість.
9.
Об’єкт і база оподаткування податку на додану вартість.
10. Ставки податку на додану вартість.
11. Сутність акцизного податку.
12. Платники акцизного податку.
13. Об’єкт і база оподаткування акцизного податку.
14. Підакцизні товари і ставки акцизного податку.
15. Мито та його види.
16. Платники мита.
17. Об'єкти оподаткування митом.
18. Ставки мита.
19. Сутність та платники податку на прибуток підприємств.
20. Об’єкт і база податку на прибуток підприємств.
21. Ставки податку на прибуток підприємств.
22. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств.
23. Сутність та платники податку на доходи фізичних осіб.
24. Об’єкт і база податку на доходи фізичних осіб.
25. Ставки податку на доходи фізичних осіб.
26. Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи
фізичних осіб до бюджету.
27. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного податку.
28. Ставки єдиного податку.
29. Податковий (звітний) період для платників єдиного податку.
30. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.
31. Сутність та платники екологічного податку.
32. Об’єкт і база оподаткування екологічного податку.
33. Ставки екологічного податку.
34. Порядок обчислення екологічного податку.
35. Сутність та склад податку на майно.
36. Об’єкт оподаткування податку на майно.
37. Порядок обчислення суми податку на майно.
38. Збір за місця для паркування транспортних засобів.
39. Туристичний збір.
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
4.1. Для конкурсного відбору вступників, що мають диплом за
ступенем бакалавра або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста за
іншою спеціальністю, при прийомі для здобуття ступеня магістра –
проводиться додатковий фаховий екзамен зі страхування.
Додатковий фаховий екзамен має на меті визначити встановити
можливість випускників інших спеціальностей (за виключенням тих, хто має
кваліфікацію бакалавра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста зі
споріднених спеціальностей) навчатися за магістерською програмою зі
спеціальності «Облік і оподаткування».
В процесі екзамену комісія повинна оцінити:
1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи
частини явища в єдине ціле.
2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.
3. Обсяг знань з основ податкової системи.
Оцінка за результатами додаткового фахового екзамену виставляється
за 100-бальною шкалою.
4.2. Крім додаткового фахового екзамену вступники на програму
магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язково складають
фаховий екзамен та екзамен з іноземної мови, які оцінюються за 100-бальною
шкалою (див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за
програмою магістра» та «Методичні матеріали до вступних випробувань з
іноземної мови на навчання за програмою магістра»).
4.3. Враховується також середній бал додатку до диплома бакалавра
(див. «Методичні матеріали до вступних випробувань на навчання за
програмою магістра»).
4.4. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали під час
конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах,
конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького
характеру, що відповідають напряму підготовки (див. «Методичні матеріали
до вступних випробувань на навчання за програмою магістра»).
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