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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма додаткового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття освітнього ступеня доктора філософії галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальністю 071 - Облік і оподаткування розроблена на
основі освітньо-професійної програми освітнього ступеня «магістр», здобутого
відповідно до освітньо-професійної програми та освітньо-професійної
характеристики підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр»
за іншою спеціальністю.
Програма додаткового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття освітнього ступеня доктора філософії галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальністю 071- Облік і оподаткування включає матеріал
державної програми з наступних дисциплін: «Бухгалтерський облік» та
«Податкова система».
Метою додаткового вступного випробування є з’ясування рівня
теоретичних знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час
навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за іншими
спеціальностями.
Головним завданням додаткового вступного випробування є оцінка знань
програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки та вміння
використовувати набуті знання.
Програма
додаткового
вступного
випробування
складається
з
пояснювальної записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі
навчальних дисциплін та критеріїв оцінювання фахового вступного випробування
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ З НАВЧАЛЬНИХ
ДИСЦИПЛІН
ДИСЦИПЛІНА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
Тема1. Господарський облік, його суть і характеристика
1. Сутність господарського обліку та його види
2. Характеристика бухгалтерського обліку, його користувачі та види
3. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, його функції та
завдання
4. Бухгалтерський облік як наука
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
1.Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти
2.Характеристика активів підприємства (господарських засобів)
3.Характеристика власного капіталу та зобов’язань підприємства (джерел
формування господарських засобів)
4.Господарські операції та процеси
5. Характеристика вимірників для відображення об’єктів обліку
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання
на підприємствах
1.Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку.
2.Принципи бухгалтерського обліку.
3.Загальна схема облікового процесу.
Тема 4. Бухгалтерський баланс
1. Суть бухгалтерського балансу
2. Структура бухгалтерського балансу як форми фінансової звітності
3. Вплив господарських операцій на зміни в бухгалтерському балансі
4. Порядок читання бухгалтерського балансу
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
1.Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх будова.
2.Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.
3.Подвійний запис операцій на рахунках, його сутність і контрольне значення.
4.Синтетичний і аналітичний облік на рахунках.
5.Оборотні, шахові, сальдові відомості та їх контрольне значення.
6.План рахунків, його значення і принципи побудови.
7. Класифікація рахунків.
Тема 6. Оцінювання та калькуляція в системі бухгалтерського обліку
1.Сутність та значення вартісної оцінки.
2.Оцінка об’єктів обліку.
3. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.
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Тема 7. Документація та інвентаризація
1.Документація, її суть і значення
2.Класифікація документів
3.Реквізити та виправлення помилок в документах
4.Документооборот
5.Інвентаризація, її суть, значення та види
6.Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в обліку
Тема 8. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку
на промислових підприємствах
1. Облікові регістри, їх види
2.Техніка облікової реєстрації
3. Способи виправлення помилок в облікових регістрах
4. Форми бухгалтерського обліку
5. Організація обліку на промислових підприємствах
6. Облікова політика підприємства
Тема 9. Облік основних засобів та нематеріальних активів
1.Основні засоби: сутність, класифікація та оцінка.
2.Первинний облік руху основних засобів.
3.Аналітичний облік основних засобів.
4. Синтетичний облік основних засобів
5.Знос (амортизація) основних засобів.
6.Облік інших необоротних матеріальних активів
7.Сутність, визнання, оцінка та облік нематеріальних активів
8.Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів
Тема 10. Облік запасів
1.Поняття запасів, їх визнання класифікація та оцінка
2.Облік наявності та руху виробничих запасів і МШП
2.1.Документальне оформлення руху виробничих запасів і МШП
2.2.Облік виробничих запасів і МШП на складі
2.3.Облік виробничих запасів і МШП в бухгалтерії
3. Облік незавершеного виробництва, браку у виробництві і готової продукції
3.1.Склад витрат, що формують собівартість незавершеного виробництва і
готової продукції, їх групування за різними ознаками
3.2.Аналітичний та синтетичний облік виробничих витрат
3.3.Облік браку у виробництві
3.4.Облік та оцінка незавершеного виробництва
3.5.Облік готової продукції
4. Облік товарів
5.Інвентаризація запасів
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Тема 11. Облік грошових коштів, дебіторської заборгованості та
фінансових інвестицій
1. Облік касових операцій
2. Облік операцій на рахунках в банках
3. Облік інших грошових коштів
4. Сутність та види дебіторської заборгованості.
5. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.
6. Облік поточної дебіторської заборгованості
6.1 Облік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселями
6.2. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги
6.3. Облік розрахунків за виданими авансами.
6.4. Облік розрахунків з підзвітними особами.
6.5. Облік розрахунків за нарахованими доходами.
6.6. Облік розрахунків за претензіями.
6.7.Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.
6.8. Облік розрахунків з іншими дебіторами.
7. Облік резерву сумнівних боргів.
8. Особливості обліку коштів та розрахунків в іноземній валюті
9. Поняття та облік витрат майбутніх періодів.
10. Облік фінансових інвестицій.
11. Інвентаризація грошових коштів та дебіторської заборгованості
Тема 12. Облік власного капіталу
1. Власний капітал та його складові
2. Облік статутного капіталу, вилученого та неоплаченого капіталу
3. Облік додаткового капіталу
4. Облік резервного капіталу
5. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
Тема 13. Облік зобов’язань
1. Сутність зобов’язань, їх види, порядок визнання та оцінки
2. Облік поточних та довгострокових зобов’язань
2.1.Облік зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками
2.2.Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками
2.3.Облік векселів виданих
2.4.Облік розрахунків з бюджетом
2.5.Облік розрахунків з учасниками та засновниками
2.6.Облік розрахунків за облігаціями
2.7.Облік інших зобов’язань
3. Облік доходів майбутніх періодів
4. Облік забезпечення зобов’язань та цільового фінансування
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Тема 14. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
1. Заробітна плата: поняття, види та форми.
2. Облік особового складу, використання робочого часу та виробітку.
3. Порядок нарахування заробітної плати.
4. Аналітичний і синтетичний облік заробітної плати.
5. Порядок розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями та
облік депонованої заробітної плати.
6. Облік розрахунків зі страхування.
Тема 15. Облік витрат діяльності підприємства
1. Витрати діяльності: визнання, оцінка, класифікація
2. Способи обліку витрат діяльності
3. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
4. Облік адміністративних витрат
5. Облік витрат на збут
6. Облік інших операційних та інших витрат
7. Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі
Тема 16. Облік доходів і фінансових результатів
1. Доходи підприємства: визнання, класифікація та оцінка.
2. Загальний порядок обліку доходів.
3. Облік доходів від реалізації (товарів, робіт, послуг).
4. Облік інших доходів від операційної діяльності.
5. Облік доходів від фінансових операцій та облік інших фінансових доходів
6. Облік інших доходів
7. Облік надзвичайних доходів
8. Поняття фінансових результатів, порядок їх формування та обліку
ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»
Тема 1. Сутність та види податків
1. Передумови виникнення і розвитку податків.
2. Еволюція теорій оподаткування.
3. Соціально-економічна сутність податків.
4. Функції податків та їх характеристика.
5. Елементи податків та їх характеристика.
6. Принципи оподаткування.
Тема 2. Податкова система і організація оподаткування
1. Сутність податкової системи.
2. Структура податкової системи: підсистеми податкового законодавства,
податкових органів та адміністрування податків.
3. Принципи побудови податкової системи.
4. Основні етапи формування податкової системи.

7

5. Наукові основи побудови податкової системи.
6. Вплив адміністрування податків на ефективність
податкової системи.

функціонування

Тема 3. Державна фіскальна служба України
1. Становлення та розвиток Державної фіскальної служби України.
2. Організаційна структура органів державної фіскальної служби та їх
основні завдання.
3. Функції органів державної фіскальної служби.
4. Права, обов’язки та відповідальність працівників державної фіскальної
служби.
5. Податкова міліція: функції, права та обов’язки.
6. Основні напрямки модернізації державної фіскальної служби України.
Тема 4. Адміністрування податків, зборів і платежів
1. Сутність процесу адміністрування податків і платежів.
2. Нормативно-правова та методична база адміністрування податків і
платежів в Україні.
3. Організація роботи органів ДФС з обліку платників податків.
4. Організація роботи органів державної фіскальної служби з обліку
платежів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів.
5. Прогнозно-аналітична робота органів державної фіскальної служби.
6. Організація та проведення контрольно-перевірочної роботи.
7. Організація роботи органів ДФС щодо притягнення до відповідальності
платників податків за порушення податкового законодавства.
8. Організація роботи органів ДФС по забезпеченню надходжень до
бюджету.
9. Масово-роз’яснювальна робота фіскальних органів як метод попереднього
податкового контролю.
10. Завдання органів державної фіскальної служби щодо забезпечення
ефективності адміністрування податків.
11. Світовий досвід адміністрування податків і платежів в органах фіскальної
служби.
Тема 5. Податок на додану вартість
1. Сутність податку на додану вартість як форми універсального акцизу.
2. Становлення ПДВ в Україні.
3. Платники податку на додану вартість та особливості їх обліку.
4. Об’єкти та база оподаткування ПДВ.
5. Ставки ПДВ.
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6. Методика включення ПДВ в ціни товарів, робіт, послуг.
7. Пільги з податку на додану вартість.
8. Порядок обчислення податку.
9. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ.
10. Порядок сплати та подання податкових декларацій з податку на додану
вартість.
11. Порядок відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість.
12. Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість.
Тема 6. Акцизний податок
1. Економічна сутність акцизного податку як форми специфічних акцизів.
2. Визначення платників акцизного податку та перелік об’єктів
оподаткування акцизним податком.
3. Види ставок акцизного податку та порядок їх застосування.
4. Податкові пільги в системі оподаткування акцизним податком.
5. Строки сплати та порядок зарахування акцизного податку до бюджету.
6. Особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв.
7. Особливості оподаткування тютюнових виробів за змішаними ставками
акцизного податку.
8. Контроль за сплатою акцизного податку за допомогою маркування
алкогольних напоїв та тютюнових виробів марками акцизного податку.
9. Особливості оподаткування спирту етилового, що використовується для
виробництва виноматеріалів, лікарських засобів, продуктів органічного синтезу та
біоетанолу.
10. Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що
використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості.
11. Порядок створення та функціонування акцизних складів.
Тема 7. Мито
1. Історичний розвиток митної справи в Україні.
2. Сутність митної політики і об’єктивні фактори, які на неї впливають.
3. Економічна сутність мита та основні його функції.
4. Переваги та недоліки мита.
5. Основні елементи мита: платники, об’єкти, база оподаткування, ставки,
пільги.
6. Особливості справляння плати за виконання митних формальностей.
7. Види мита: характеристика та мета застосування.
8. Види ставок мита.
9. Сутність Єдиного митного тарифу.
Тема 8. Податок на прибуток підприємств
1. Сутність та історія становлення податок на прибуток підприємств в
Україні.
2. Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт та база оподаткування.
3. Ставки податку.
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4. Порядок розрахунку об’єкта оподаткування податку на прибуток
підприємств.
5. Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних
активів для визначення об’єкта оподаткування.
6. Податкові періоди, порядок обчислення та сплати податку на прибуток
підприємств.
7. Порядок звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств.
8. Декларація з податку на прибуток підприємств та порядок її подання до
органів державної фіскальної служби.
Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб
1. Платники податку на доходи фізичних осіб, об’єкти оподаткування та
особливості їх визначення при нарахуванні доходів.
2. Податкові агенти.
3. Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб та особливості її
нарахування.
4. Податкова соціальна пільга та порядок її нарахування.
5. Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних
осіб до бюджету.
6. Порядок подання фізичними особами річної декларації про майновий стан
і доходи (податкової декларації).
7. Порядок подання податковими агентами звітності до органів податкової
служби щодо виплачених доходів та утриманих сум податку з фізичних осіб.
8. Відповідальність платників.
9. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької
діяльності.
Тема 10. Спеціальні податкові режими
1. Загальна характеристика спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності.
2. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами.
3. Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності суб’єктами малого підприємництва – фізичними особами.
4. Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності суб’єктами малого підприємництва – сільськогосподарськими
товаровиробниками.
5. Види діяльності, заборонені для платників єдиного податку.
6. Визначення доходу для платників єдиного податку.
7. Ставки єдиного податку.
8. Особливості нарахування, сплати та подачі звітності з окремих податків і
зборів.
9. Порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності.
10. Відповідальність платників єдиного податку.
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Тема 11. Екологічний податок та рентні платежі
1. Теоретичні засади екологічного оподаткування.
2. Сутність та види екологічних податків.
3. Особливості справляння екологічного податку в Україні.
4. Економічна природа та види платежів за використання природних
ресурсів. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин.
5. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України.
6. Рентної плата за спеціальне використання води.
7. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.
8. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією України.
Тема 12. Місцеві податки та збори
1. Історичний розвиток місцевого оподаткування.
2. Склад місцевих податків і зборів та особливості їх встановлення.
3. Податок на майно та його складові.
4. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
5. Плата за землю.
6. Транспортний податок.
7. Збір за місця паркування транспортних засобів.
8. Туристичний збір.
Тема 13. Податкова політика в системі державного регулювання
економіки
1. Сутність податкової політики та її соціально-економічний характер.
2. Взаємозв’язок та взаємодія податкової політики з елементами та
інструментами державного регулювання економіки.
3. Форми та цілі податкової політики.
4. Вектори податкової політики України в умовах гармонізації оподаткування.
5. Координація елементів системи державного регулювання економіки і
податкової політики в зарубіжних країнах.
Тема 14. Неподаткові платежі в бюджет
1. Класифікація неподаткових платежів та їх характеристика.
2. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
3. Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний
кордон України.
4. Державне мито.
5. Ліцензування певних видів господарської діяльності.
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА

Університет державної фіскальної служби України
Розглянуто та схвалено:
На засіданні кафедри бухгалтерського обліку
протокол №___ від «___»_________ 20__ р.
Завідувач кафедри ____________ В.О. Осмятченко
Рівень вищої освіти: доктор філософії
Галузь знань:
07 Управління та адміністрування
Спеціальність
071 Облік і оподаткування
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ 1
1.
2.
3.
4.

Питання 1
Питання 2
Питання 3
Питання 4

Голова предметної комісії

_________
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КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ
НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне
завдання окремо) за такими критеріями:
від 16 до 20 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на
поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і
літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних
категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно дав відповіді на
додаткові запитання у процесі співбесіди;
від 11 до 15 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання,
але не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, не відповів на
додаткові питання на достатньому рівні;
від 1 до 10 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання,
але помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання .
Припустився суттєвої помилки при формулюванні відповіді .
0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу
(ситуацію).
УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу
комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. За підсумками
вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана
сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4- балову.
Оцінка за національною шкалою:
85—100 5 (відмінно);
65—84
4 (добре);
35—64
3 (задовільно);
0—34
2 (незадовільно).
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ
1. Сутність господарського обліку та його види
2. Характеристика бухгалтерського обліку, його користувачі та види
3. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємством, його функції та
завдання
4. Бухгалтерський облік як наука.Предмет бухгалтерського обліку та його
об’єкти
5. Характеристика активів підприємства (господарських засобів)
6. Характеристика власного капіталу та зобов’язань підприємства (джерел
формування господарських засобів)
7. Господарські операції та процеси
8. Характеристика вимірників для відображення об’єктів обліку
9. Метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку.
10. Принципи бухгалтерського обліку.
11. Загальна схема облікового процесу.
12.Суть бухгалтерського балансу. Структура бухгалтерського балансу як
форми фінансової звітності
13.Вплив господарських операцій на зміни в бухгалтерському балансі
14.Поняття про рахунки бухгалтерського обліку та їх будова.
15.Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки.
16.Подвійний запис операцій на рахунках, його сутність і контрольне
значення.
17.Синтетичний і аналітичний облік на рахунках.
18.План рахунків, його значен
19.Сутність та значення вартісної оцінки.Оцінка об’єктів обліку.
20.Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.
21.Документація, її суть і значення. Класифікація документів
22.Реквізити та виправлення помилок в документах. Документооборот
23.Інвентаризація, її суть, значення та види. Порядок проведення
інвентаризації та відображення її результатів в обліку
24.Облікові регістри, їх види. Техніка облікової реєстрації. Способи
виправлення помилок в облікових регістрах
25.Форми бухгалтерського обліку. Організація обліку на промислових
підприємствах.
26.Облікова політика підприємства
27.Основні засоби: сутність, класифікація та оцінка.
28.Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік основних засобів
29.Знос (амортизація) основних засобів.
30.Облік інших необоротних матеріальних активів
31.Сутність, визнання, оцінка та облік нематеріальних активів
32. Інвентаризація основних засобів та нематеріальних активів
33. Поняття запасів, їх визнання класифікація та оцінка
34. Облік наявності та руху виробничих запасів і МШП
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Документальне оформлення руху виробничих запасів і МШП
36. Облік незавершеного виробництва, браку у виробництві і готової продукції
37.Склад витрат, що формують собівартість незавершеного виробництва і
готової продукції, їх групування за різними ознаками
38.Аналітичний та синтетичний облік виробничих витрат
39.Облік готової продукції
40.Облік товарів
41.Інвентаризація запасів
42.Облік касових операцій. Облік операцій на рахунках в банках
43.Облік інших грошових коштів
44.Сутність та види дебіторської заборгованості. Облік довгострокової
дебіторської заборгованості.
45.Облік поточної дебіторської заборгованості
46.Облік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселями
47. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги
48. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними
особами.
49. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням
завданих збитків.
50. Облік резерву сумнівних боргів.
51. Особливості обліку коштів та розрахунків в іноземній валюті
52.Поняття та облік витрат майбутніх періодів.
53.Облік фінансових інвестицій.
54.Інвентаризація грошових коштів та дебіторської заборгованості
55.Власний капітал та його складові
56.Облік статутного капіталу, вилученого та неоплаченого капіталу
57.Облік додаткового капіталу та резервного капіталу
58.Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)
59.Сутність зобов’язань, їх види, порядок визнання та оцінки
60.Облік поточних та довгострокових зобов’язань
61.Облік зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками
62.Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками
63.Облік векселів виданих
64.Облік розрахунків з бюджетом
65. Облік розрахунків з учасниками та засновниками
66. Облік розрахунків за облігаціями
67.Облік інших зобов’язань
68.Облік доходів майбутніх періодів
69.Облік забезпечення зобов’язань та цільового фінансування
70.Заробітна плата: поняття, види та форми.
71.Облік особового складу, використання робочого часу та виробітку.
72.Порядок нарахування заробітної плати.
73.Аналітичний і синтетичний облік заробітної плати.
74.Порядок розрахунків по заробітній платі з робітниками і службовцями та
облік депонованої заробітної плати.
35.
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75.Облік розрахунків зі страхування.
76.Витрати діяльності: визнання, оцінка, класифікація
77.Способи обліку витрат діяльності
78.Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг)
79.Облік адміністративних витрат
80.Облік витрат на збут
81.Облік інших операційних та інших витрат
82.Облік фінансових витрат та витрат від участі в капіталі
83.Доходи підприємства: визнання, класифікація та оцінка.
84.Загальний порядок обліку доходів.
85.Облік доходів від реалізації (товарів, робіт, послуг).
86.Облік інших доходів від операційної діяльності.
87.Облік доходів від фінансових операцій та облік інших фінансових доходів
88.Облік інших доходів
89.Облік надзвичайних доходів
90.Поняття фінансових результатів, порядок їх формування та обліку
91.Передумови виникнення і розвитку податків. Еволюція теорій
оподаткування.
92.Соціально-економічна сутність податків.
93.Функції податків та їх характеристика. Принципи оподаткування.
94.Структура податкової системи: підсистеми податкового законодавства,
податкових органів та адміністрування податків.
95.Основні етапи формування податкової системи.
96.Наукові основи побудови податкової системи.
97.Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування
податкової системи.
98.Становлення та розвиток Державної фіскальної служби України.
99.Організаційна структура органів державної фіскальної служби та їх основні
завдання.
100.Функції органів державної фіскальної служби.
101.Права, обов’язки та відповідальність працівників державної фіскальної
служби.
102.Податкова міліція: функції, права та обов’язки.
103.Основні напрямки модернізації державної фіскальної служби України.
104.Нормативно-правова та методична база адміністрування податків і
платежів в
105.Організація роботи органів державної фіскальної служби з обліку
платежів, що надходять до бюджетів та державних цільових фондів.
106.Організація та проведення контрольно-перевірочної роботи.
107.Завдання органів державної фіскальної служби щодо забезпечення
ефективності адміністрування податків.
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108.Світовий досвід адміністрування податків і платежів в органах фіскальної
служби.
109.Сутність податку на додану вартість. Становлення ПДВ в Україні.
110.Платники податку на додану вартість та особливості їх обліку. Об’єкти та
база оподаткування ПДВ. Ставки ПДВ.
111.Пільги з податку на додану вартість.
112.Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ.
113.Порядок сплати та подання податкових декларацій з податку на додану
вартість.
114.Порядок відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість.
115.Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість.
116.Економічна сутність акцизного податку як форми специфічних акцизів.
117.Визначення платників акцизного податку та перелік об’єктів
оподаткування акцизним податком.
118.Види ставок акцизного податку та порядок їх застосування.
119.Строки сплати та порядок зарахування акцизного податку до бюджету.
120.Особливості оподаткування акцизним податком алкогольних напоїв та
тютюнових виробів.
121.Особливості оподаткування нафтопродуктів, вироблених в Україні, що
використовуються в якості сировини для нафтохімічної промисловості.
122.Порядок створення та функціонування акцизних складів.
123.Сутність митної політики і об’єктивні фактори, які на неї впливають.
124.Економічна сутність мита та основні його функції.
125.Основні елементи мита: платники, об’єкти, база оподаткування, ставки,
пільги.
126.Види мита: характеристика та мета застосування. Види ставок мита.
127.Сутність Єдиного митного тарифу.
128.Сутність та історія становлення податок на прибуток підприємств в
Україні.
129.Платники податку на прибуток підприємств. Об’єкт та база оподаткування.
Ставки податку.
130.Порядок розрахунку об’єкта оподаткування податку на прибуток
підприємств.
131.Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних
активів для визначення об’єкта оподаткування.
132.Податкові періоди, порядок обчислення та сплати податку на прибуток
підприємств.
133.Порядок звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств.
134.Декларація з податку на прибуток підприємств та порядок її подання до
органів державної фіскальної служби.
135.Платники податку на доходи фізичних осіб, об’єкти оподаткування та
особливості їх визначення при нарахуванні доходів. Податкові агенти.
136.Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб та особливості її
нарахування. Податкова соціальна пільга та порядок її нарахування.
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137.Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних
осіб до бюджету.
138.Порядок подання фізичними особами річної декларації про майновий стан
і доходи (податкової декларації).
139.Порядок подання податковими агентами звітності до органів податкової
служби щодо виплачених доходів та утриманих сум податку з фізичних осіб.
140.Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької
діяльності.
141.Загальна характеристика спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності.
142.Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності суб’єктами малого підприємництва – юридичними особами.
143.Особливості застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності суб’єктами малого підприємництва – фізичними особами.
144.Порядок застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та
звітності суб’єктами малого підприємництва – сільськогосподарськими
товаровиробниками.
145.Визначення доходу для платників єдиного податку. Ставки єдиного
податку.
146.Порядок переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та
звітності.
147.Теоретичні засади екологічного оподаткування. Сутність та види
екологічних податків.
148.Особливості справляння екологічного податку в Україні.
149.Економічна природа та види платежів за використання природних
ресурсів. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з
видобуванням корисних копалин.
150.Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України.
151.Рентної плата за спеціальне використання води.
152.Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.
153.Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними
нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування
трубопроводами природного газу та аміаку територією України.
154.Склад місцевих податків і зборів та особливості їх встановлення.
155.Податок на майно та його складові.
156.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.
157.Плата за землю. Транспортний податок. Збір за місця паркування
транспортних засобів. Туристичний збір.
158.Сутність податкової політики та її соціально-економічний характер.
159.Взаємозв’язок та взаємодія податкової політики з елементами та
інструментами державного регулювання економіки.
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160.Вектори податкової політики України в умовах гармонізації оподаткування.
161.Координація елементів системи державного регулювання економіки і
податкової політики в зарубіжних країнах.
162.Класифікація неподаткових платежів та їх характеристика.
163.Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.
164.Єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний
кордон України.
165.Державне мито.
166.
Ліцензування певних видів господарської діяльності.
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