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ВСТУП
Програма фахового вступного випробування розроблена для прийому на
навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою
програмою «Фіскальне адміністрування та митна справа» осіб, що здобули
освітній ступінь «бакалавр» (або «спеціаліст») за напрямом підготовки 6.030509
«Облік і аудит» (071 «Облік і оподаткування»), 6.030508 «Фінанси і кредит»
(072 «Фінанси, банківська справа та страхування») та іншими спорідненими
спеціальностями (згідно Правил прийому до Чернігівського національного
технологічного університету у 2018 році).
Ця Програма спрямована на перевірку рівня знань та вмінь, необхідних
абітурієнтам для опанування ними програми магістра за відповідною
спеціальністю та проходження конкурсу.
Мета фахового вступного випробування – формування контингенту
студентів, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін професійної
підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління
та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою
програмою «Фіскальне адміністрування та митна справа» шляхом оцінки рівня
теоретичних знань та практичних умінь і навичок за напрямами професійноорієнтованої діяльності магістра.
Зміст програми фахового вступного випробування. Програма фахового
вступного випробування за освітнім ступенем «магістр» спеціальністю
071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Фіскальне
адміністрування та митна справа» включає питання з таких модулів:
Модуль 1. Загальні основи оподаткування.
Модуль 2. Система оподаткування в Україні.
Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами прийому
до Чернігівського національного технологічного університету у 2018 році».
Формою проведення вступного іспиту на здобуття освітнього ступеня
«магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою
«Фіскальне адміністрування та митна справа» на основі освітнього ступеня
«бакалавр» є письмовий іспит.
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ЗА МОДУЛЯМИ
МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ
Тема 1. Сутність та види податків. Поняття податку і збору
(обов’язкового платежу). Функції податків. Елементи податку: основні,
додаткові, факультативні. Податкова ставка. Методи побудови податкових
ставок. Класифікація податкових ставок. Порядок встановлення та зміни
податкових ставок. Повноваження Верховної Ради України, сільських,
селищних, міських рад у частині податків і зборів. Права органів місцевого
самоврядування щодо встановлення порядку сплати податків і зборів
(обов’язкових платежів), ставок оподаткування та податкових пільг.
Класифікація податків.
Тема 2. Податкова політика в системі державного регулювання
економіки. Поняття податкової політики. Місце та роль податкової політики в
державному регулюванні економіки. Мета, принципи та ієрархія задач
податкової політики. Фактори, які визначають напрями та характер податкової
політики. Елементи й основні принципи податкової політики.
Тема 3. Організація податкової системи. Податкова система як засіб
реалізації податкової політики держави. Поняття податкової системи і вимоги
до неї. Податки в системі державних доходів. Принципи побудови та
організації системи оподаткування. Податки як елемент перерозподілу валового
національного продукту. Критерії оптимального оподаткування.
Тема 4. Державна фіскальна служба України. Органи державної
фіскальної служби України. Організаційна структура держаної фіскальної
служби в Україні. Функції Державної фіскальної служби України та її завдання.
МОДУЛЬ 2. СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ
Тема 5. Податок на додану вартість. Сутність податку на додану вартість
і його роль у формуванні доходної частини бюджету. Законодавча і нормативна
база оподаткування. Платники податку на додану вартість. Об’єкт
оподаткування. Операції, що не є об’єктом оподаткування. Особливості
визначення бази оподаткування. Ставки податку на додану вартість. Види
операцій, що оподатковуються за нульовою ставкою. Податкові зобов’язання і
податковий кредит. Порядок визначення суми податку, що підлягає сплаті до
бюджету або відшкодуванню з бюджету. Податкові періоди. Строки подання
податкової декларації та розрахунків з бюджетом. Система пільг з податку на
додану вартість.
Тема 6. Акцизний податок. Економічна сутність акцизного податку.
Законодавча і нормативна база оподаткування. Особливості застосування
акцизного податку в Україні. Платники. Об’єкт оподаткування. Перелік
підакцизних товарів. Ставки акцизного податку. Порядок визначення сум
акцизного податку. Строки та порядок сплати. Строки подання звітності.
Особливості оподаткування операцій з імпорту підакцизних товарів. Акцизний
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податок в операціях з переробки давальницької сировини. Організація i
податкове забезпечення транзиту підакцизних товарів. Особливості
оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Застосування марок
акцизного збору. Механізм застосування пільг для юридичних та фізичних осіб
з акцизного податку.
Тема 7. Мито. Мито як джерело доходів бюджету і як засіб регулювання
зовнішньоекономічної діяльності. Митна політика. Законодавча і нормативна
база оподаткування. Об’єкти оподаткування. Поняття митної вартості товарів і
методи її визначення. Експортне та імпортне мито. Антидемпінгове,
компенсаційне й спеціальне мито. Платники мита. Види ставок мита (звичайні,
пільгові, преференційні) та механізм їх застосування. Справляння мита та
порядок його перерахування до бюджету. Пільги.
Тема 8. Податок на прибуток підприємств. Особливості оподаткування
прибутку підприємств. Платники податку на прибуток підприємств. Ставки
податку. Об’єкт оподаткування. Порядок розрахунку оподатковуваного
прибутку. Формування доходів звітного періоду, їх склад і визначення. Порядок
коригування доходів звітного періоду. Формування витрат звітного періоду та
їх склад. Види витрат, які не входять до складу витрат звітного періоду.
Витрати подвійного призначення. Пільги щодо податку на прибуток
підприємств. Строки сплати податку та подання звітності.
Тема 9. Податок на доходи фізичних осіб. Визначення доходів фізичних
осіб. Платники податку. Визначення об'єктів оподаткування та ставки.
Особливості застосування податкової соціальної пільги. Податкова знижка в
оподаткуванні доходів фізичних осіб. Порядок нарахування, утримання та
сплати податку до бюджету. Особливості нарахування та сплати окремих видів
доходів. Особливості оподаткування доходів від підприємницької діяльності.
Тема 10. Плата за ресурси та послуги (рентна плата). Плата за ресурси
як інструмент впливу на економне та раціональне використання ресурсів. Види
ресурсних платежів. Плата за спеціальне використання надр при видобуванні
корисних копалин. Плата за спеціальне використання водних ресурсів. Плата за
спеціальне використання лісових ресурсів. Збір за геологорозвідувальні роботи,
виконані за рахунок бюджету. Рентні платежі. Об’єкти та суб’єкти
оподаткування. Ставки. Джерела сплати ресурсних платежів. Особливості
сплати екологічного податку.
Тема 11. Місцеві податки і збори Економічна сутність та значення
місцевих податків і зборів: податок на майно, єдиний податок, збір за місця для
паркування транспортних засобів, туристичний збір. Суб’єкти і об’єкти
оподаткування. Податкові ставки. Механізм обчислення та строки сплати
місцевих податків і зборів.
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ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ ТА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
АБІТУРІЄНТІВ
Успішне засвоєння навчальної програми підготовки за освітнім ступенем
«магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою
«Фіскальне адміністрування та митна справа» потребує від абітурієнта
наявності освітнього ступеня «бакалавр» (або «спеціаліст») за напрямами
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» (071 «Облік і оподаткування»), 6.030508
«Фінанси і кредит» (072 «Фінанси, банківська справа та страхування») або за
іншими спорідненими спеціальностями (згідно Правил прийому до
Чернігівського національного технологічного університету у 2018 році), а
також здібності до оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі
соціально-економічних і професійно-орієнтованих дисциплін.
Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.
Відбір студентів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО
ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Вступне випробування охоплює фахові дисципліни, які передбачені
навчальними планами підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» напряму
підготовки 6.030509 «Облік і аудит» та спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування»,
зокрема:
«Податкова
система»,
«Політекономія»,
«Макроекономіка», «Фінанси, гроші і кредит», «Облік і звітність в
оподаткуванні».
Фахове вступне випробування проводиться у вигляді письмового іспиту.
Конкурсний відбір проводиться згідно конкурсного бала, який
обчислюється шляхом додавання результату фахового випробування,
середнього бала документа (додатка до диплому бакалавра) про базову вищу
освіту та результату вступного іспиту з іноземної мови.
Середній бал диплому та конкурсний бал обчислюється згідно з порядком,
визначеним Правилами прийому, та вноситься до Єдиної бази.

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Завдання для фахового вступного випробування на здобуття освітнього
ступеня «магістр» на основі відповідного освітнього ступеня «бакалавр» (або
«спеціаліст») включає 15 тестових завдань (по 4 бали за кожну правильну
відповідь) та 2 задачі (по 20 балів за кожну правильно вирішену задачу) згідно
наведених вище тем.
Білети мають різні варіанти завдань, приблизно однакового рівня
складності.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Загальна кількість балів (максимум 100 балів) визначається шляхом
підсумовування балів за виконання тестових завдань.
При оцінці тестової частини за кожну правильну відповідь студент
отримує 4 бали, за неправильну – 0 балів (максимум 60 балів).
Оцінювання задач відбувається на основі аналізу проведених розрахунків,
а також точності отриманих результатів і правильності наведених висновків за
результатами розрахунків за такою шкалою: 18-20 балів – зроблені розрахунки
та наведені висновки чіткі й правильні, є посилання на положення відповідних
нормативних актів; 12-17 балів – розрахунки проведені правильно, є посилання
на нормативні акти, проте наявні окремі помилки й неточності у наведених
висновках; 6-11 балів – розрахунки проведені, але є деякі помилки та
неточності у відповідях, не вказані нормативні акти, які регулюють питання, що
розглядалися в задачі; 0-5 балів – розрахунки не проведені, або проведені
неправильно (максимум 40 балів)
Вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Загальна оцінка за підсумками вступного випробування (200-бальна шкала)
визначається за формулою:
З = Офах + 100,
де Офах – оцінка завдань фахового випробування (тестові завдання та задачі)
за 100-бальною шкалою.
Особи, які отримали на фаховому вступному випробуванні менше
125 балів, не допускаються до участі в конкурсі.
У разі, коли на одне місце претендують декілька вступників з однаковим
результатом іспиту, приймальна комісія враховує середній бал додатку до
диплому бакалавра.
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