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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Організація та підготовка підсумкової атестації здобувачів вищої освіти за
першим (бакалаврським) рівнем в ЦНТУ здійснюється відповідно до вимог Конституції
України, законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341,
Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» для першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 19.11.2018 р. № 1260, інших нормативно-правових документів Міністерства
освіти і науки України та Положення ЦНТУ «Про підсумкову державну атестацію за
першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти для присудження ступеня «бакалавр»,
затверджене протоколом засідання Вченої ради ЦНТУ від 20.01.2020 р.
Атестація осіб, які здобувають ступінь бакалавра з обліку і оподаткування,
здійснюється екзаменаційною комісією з атестації здобувачів вищої освіти й спрямована
на визначення рівня сформованості компетентностей та досягнення результатів навчання
відповідно до освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071
«Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти.
Атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності
071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування»
здійснюється у формі кваліфікаційного екзамену, що включає наступні фахові напрями:
1. Фінансовий облік І.
2. Фінансовий облік ІІ.
3. Аналіз господарської діяльності.
4. Податкова система України.
1.2. Форма атестаційного кваліфікаційного екзамену. Кваліфікаційний екзамен
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» проводиться у формі письмових тестових
завдань. Тестові завдання є засобом об‘єктивного контролю набуття професійних
компетенцій бакалавра з обліку і оподаткування, визначених освітньо-професійною
програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти.
Використання такої форми кваліфікаційного екзамену дозволяє опосередковано за
допомогою ситуаційних критеріально-орієнтованих тестів, які складаються з
цілеспрямованих наборів тестових завдань, оцінити здатність здобувачів вищої освіти
розв‘язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у сфері обліку та
оподаткування.

1.3. Зміст тестових завдань кваліфікаційного екзамену. Тестові завдання
кваліфікаційного екзамену включають 200 тестових питань. Одне тестове питання містить
п‘ять варіантів відповіді. Питання й відповіді побудовані таким чином, що пропонується
лише одна правильна відповідь з п‘яти.
Тестові завдання видаються у друкованому вигляді кожному здобувачу вищої
освіти. Відповіді на тестові питання здобувач вищої освіти заносить до екзаменаційного
листа зі штампом університету. Виправлення в екзаменаційному листі не допускаються, у
разі їх наявності зараховуються як невірна відповідь на відповідне питання.
1.3. Вимоги та критерії оцінювання.
Правильна відповідь за кожним тестовим питанням оцінюється в 0,5 бали.
Максимальна кількість балів отриманих студентом становить 100 балів.
Оцінювання результатів складання кваліфікаційного екзамену здійснюється у
порядку, передбаченому прийнятою в ЦНТУ системою контролю знань:
- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; незадовільно.
- за 100-бальною шкалою:
90 – 100 балів – відмінно (А);
82 – 89 балів – добре (В);
74 – 81 бали – добре (С);
64 – 73 бали – задовільно (Д);
60 – 63 бали – задовільно (Е);
менше 60 балів – незадовільно (FX).
Результати атестаційного кваліфікаційного екзамену оголошуються Головою
Екзаменаційної комісії після перевірки письмових тестових завдань не пізніше наступного
дня.
На проведення атестаційного кваліфікаційного екзамену відводиться обмежений
час з розрахунку у середньому 1 хвилина на одне запитання. Загальний час, що відведено
на проведення кваліфікаційного екзамену складає 2,5 години.
2. ПРОГРАМА ДЕРЖАВНОГО ІСПИТУ
фаховий напрям «Фінансовий облік 1»
1. Нормативно – методичні засади ведення фінансового обліку та формування
фінансової звітності в Україні
Поняття, значення, завдання фінансового обліку, місце фінансового обліку у
загальній системі бухгалтерського обліку, нормативна регламентація фінансового обліку.
Фінансовий облік як інформаційне забезпечення формування податкових наслідків.
Загальноприйняті принципи фінансового обліку та їх характеристика. Стандарти
бухгалтерського обліку, зміст та структура П(С)БО 1. Облікова політика підприємства.
Тенденції розвитку фінансового обліку: стандартизація, інтеграція, глобалізація.
Удосконалення фінансового обліку на основі системного підходу. Побудова та
характеристика. Плану рахунків. Відображення активів в фінансовій звітності. Активи як
об‘єкт фінансового обліку. Класифікація активів. План рахунків в частині обліку активів.
представлення активів у балансі. Технологічний процес і процедури фінансового обліку.
2. Фінансовий облік грошових коштів
Завдання і нормативна регламентація обліку грошових коштів підприємства. Облік
касових операцій. Синтетичний облік касових операцій. Облік операцій на рахунках у
банку, їх документальне оформлення. Синтетичний облік операцій на рахунках у банку.
Форми безготівкових розрахунків. Порядок відкриття, переоформлення і закриття
рахунків в установах банків. Фінансовий облік інших грошових коштів. Особливості
фінансового обліку грошових коштів у іноземній валюті. Структура та зміст П(С)БО 21
«Вплив змін валютних курсів».

3. Фінансовий облік дебіторської заборгованості та поточних фінансових
інвестицій
Поняття дебіторської заборгованості. Зміст та вимоги П(С)БО 10 щодо
відображення в обліку та звітності дебіторської заборгованості, класифікація дебіторської
заборгованості. Порядок укладання договорів. Фінансовий облік розрахунків з
підзвітними особами. Фінансовий облік розрахунків за авансами. Фінансовий облік
розрахунків з покупцями і замовниками. Методи формування резерву сумнівних боргів.
Облік резерву сумнівних боргів. Фінансовий облік розрахунків за претензіями.
Фінансовий облік розрахунків з відшкодування матеріальних втрат. Фінансовий облік
короткострокових векселів отриманих. Фінансові інвестиції; поняття. Облік іншої
дебіторської заборгованості. Характеристика П(с)БО 12 ―Фінансові інвестиції‖. Визнання
та оцінка фінансових інвестицій. Фінансовий облік поточних фінансових інвестицій.
4. Фінансовий облік виробничих та товарних запасів
Поняття запасів та завдання їх фінансового обліку. Структура П(с)БО 9 «Запаси»
та основні терміни. Визнання та оцінка запасів. Формування первісної вартості запасів,
облік транспортно – заготівельних витрат. Розкриття інформації про запаси у фінансовій
звітності та в примітках до неї. Поняття, класифікація і оцінка виробничих запасів.
Загальна характеристика рахунків з обліку виробничих запасів.
Документування
господарських операцій в частині обліку виробничих запасів. Порядок організації
аналітичного обліку виробничих запасів. Бухгалтерське відображення операцій з руху
виробничих запасів. Поняття та класифікація МШП. Документування господарських
операцій з обліку МШП. Порядок організації аналітичного обліку МШП. Бухгалтерське
відображення операцій з руху МШП. Фінансовий облік поточних біологічних активів за
П(С)БО 30 «Біологічні активи». Фінансовий облік товарних запасів. Розрахунок
реалізованої торговельної націнки.
5. Фінансовий облік витрат основного виробництва та виходу готової
продукції
Витрати, затрати та собівартість як об‘єкти фінансового обліку. Нормативна
регламентація обліку витрат та формування собівартості за П(С)БО 16 «Витрати».
Побудова обліку витрат основного виробництва (об‘єкти, методи, документування,
кореспонденція
рахунків). Облік
та розподіл загальновиробничих
витрат.
Документування, оцінка та відображення на бухгалтерських рахунках готової продукції.
Варіанти зведеного фінансового обліку витрат та формування собівартості
(напівфабрикатний та безнапівфабрикатний). Фінансовий облік незавершеного
виробництва. Фінансовий облік браку у виробництві. Фінансовий облік напівфабрикатів.
Фінансовий облік витрат майбутніх періодів.
6. Фінансовий облік необоротних матеріальних активів
Поняття і склад необоротних матеріальних активів, їх класифікація. Основні
засоби як вид необоротних активів, їх роль у процесі виробництва. Класифікація і оцінка
основних засобів. Завдання бухгалтерського фінансового обліку основних засобів. Зміст
та структура П(С)БО 7 «Основні засоби». Документальне оформлення надходження та
вибуття основних засобів. Облік основних засобів у місцях зберігання та використання.
Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Фінансовий облік капітальних
інвестицій. Порядок нарахування та відображення в обліку зносу й амортизації основних
засобів. Облік витрат та модифікацію, модернізацію та реконструкцію основних засобів.
Облік вибуття основних засобів. Інвентаризація та переоцінка основних засобів та
відображення в обліку їх результатів. Поняття інших необоротних матеріальних активів.
Побудова
обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік зносу інших
необоротних матеріальних активів. Нематеріальні активи: визнання, оцінка, переоцінка.
Зміст та структура П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Документування господарських
операцій. Фінансовий облік капітальних інвестицій в придбання (створення)
нематеріальних активів. Фінансовий облік руху нематеріальних активів. Амортизація

нематеріальних активів. Фінансовий облік необоротних біологічних активів за П(С)БО 30
«Біологічні активи».
7. Фінансовий облік необоротних фінансових активів
Побудова фінансового обліку довгострокових фінансових інвестицій. Облік
фінансових інвестицій за методом амортизованої собівартості. Облік фінансових
інвестицій за методом справедливої вартості. Облік фінансових інвестицій за методом
участі в капіталі. Фінансовий облік довгострокової дебіторської заборгованості.
Фінансовий облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Фінансовий
облік одержаних довгострокових векселів. Фінансовий облік відстрочених податкових
активів за П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
фаховий напрям «Фінансовий облік 2»
1. Капітал як економічна категорія та об’єкт фінансового обліку і фінансової
звітності
Концепції трактування капіталу як економічної категорії та об‘єкту фінансового
обліку. Види капіталу. Підходи до класифікації капіталу. Структура капіталу. Власний
капітал та зобов‘язання. Структура власного капіталу: внесений та зароблений; основний
та додатковий; постійний та змінний. Особливості формування та руху капіталу
підприємств різної організаційно – правової форми. Зобов‘язання як економічна категорія
та об‘єкт фінансової звітності. Класифікація зобов‘язань як основа побудови фінансової
звітності в частині зобов‘язань. Зобов‘язання як наслідки розрахункових операцій.
Нормативна регламентація обліку капіталу та зобов‘язань в Україні (П(С)БО 5, П(С)БО 3,
План рахунків, П(С)БО 11, ПКУ тощо).
2. Фінансовий облік та відображення у звітності формування та руху
внесеного капіталу та розрахунків із засновниками
Особливості формування статутного капіталу різних організаційно – правових
форм. Поняття і призначення акціонерного та пайового капіталу. Фінансовий облік
формування й руху статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю,
публічних та приватних акціонерних товариств, приватних підприємств одноосібної
власності, державних підприємств. Фінансовий облік формування та руху пайового
капіталу. Фінансовий облік неоплаченого капіталу. Фінансовий облік вилученого
капіталу. Фінансовий облік додаткового капіталу.
3. Побудова фінансового обліку доходів, витрат, формування та використання
фінансових результатів
Класифікація та визнання доходів за видами діяльності підприємства. Класифікація
та визнання витрат за видами діяльності підприємства. Фінансовий облік формування
фінансових результатів за видами діяльності. Фінансовий облік формування результатів
операційної діяльності. Фінансовий облік формування фінансових результатів від
реалізації продукції, робіт та послуг. Фінансовий облік формування фінансових
результатів від інших видів операційної діяльності. Фінансовий облік формування
фінансових результатів та їх відображення в обліку від фінансової діяльності. Фінансовий
облік формування фінансових результатів від інших видів звичайної діяльності.
Фінансовий облік формування фінансових результатів від надзвичайної діяльності.
Нормативна регламентація процедури та напрямів розподілу прибутку (покриття збитків).
Дивідендна політика. Фінансовий облік розрахунків за дивідендами. Особливості
формування та фінансовий облік наявності та руху резервного капіталу.
4. Фінансовий облік цільового фінансування, цільових надходжень,
забезпечення майбутніх виплат і платежів
Фінансовий облік цільового фінансування та цільових надходжень, забезпечення
майбутніх виплат і платежів. Склад забезпечення майбутніх виплат і платежів та їх
загальна характеристика. Фінансовий облік забезпечення виплат відпусток персоналу

підприємства. Фінансовий облік додаткового пенсійного забезпечення персоналу
підприємства. Фінансовий облік забезпечення гарантійних зобов‘язань.
5. Побудова фінансового обліку розрахунків за довгостроковими
зобов’язаннями
Визнання, оцінка та класифікація зобов‘язань. Облік довгострокових зобов‘язань,
забезпечених виданими векселями. Облік довгострокових зобов‘язань за облігаціями.
Облік витрат на розміщення позики. Облік відстрочених податкових зобов‘язань. Облік
інших довгострокових зобов‘язань.
6. Фінансовий облік кредитних та лізингових операцій
Особливості банківського кредитування та види кредитних операцій. Кредити
(позики) банку, їх суть та значення у формуванні оборотних засобів та здійсненні
виробничих процесів. Види кредитів (позичок) банку та загальна процедура кредитування.
Вимоги до позичальників та забезпеченість кредитів (позичок) банку. Облік
короткострокових кредитів (позичок) банку. Фінансовий облік довгострокових кредитів
(позичок) банку. Фінансовий облік кредитів, наданих персоналу підприємства, за рахунок
коштів підприємства. Особливості організації та відображення в обліку овердрафт –
кредитування та кредитування за кредитними лініями.
7. Фінансовий облік розрахунків з кредиторами за товарними операціями
Організаційні аспекти розрахунків з кредиторами за поточними операціями.
Класифікація поточних зобов‘язань за товарними операціями. Формування облікової
політики в частині розрахунків з кредиторами за товарними операціями. Фінансовий
облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Фінансовий облік розрахунків за
отриманими авансами. Комерційний кредит. Фінансовий облік розрахунків з отриманого
комерційного кредиту.
8. Фінансовий облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Економічний зміст, завдання обліку праці та розрахунків по оплаті праці.
Класифікація й облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху
основного складу. Види, форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці.
Документальне оформлення операцій по обліку праці та її оплати. Порядок нарахування
заробітної плати працівникам за час тимчасової непрацездатності. Порядок нарахування
заробітної плати за час відпуски. Види оплати праці, що включаються до середнього
заробітку. Види утримань із заробітної плані, методика їх розрахунку. Фінансовий облік
розрахунків з оплати праці. Фінансовий облік розрахунків за ЄСВ.
9. Фінансовий облік розрахунків з іншими кредиторами та доходів майбутніх
періодів
Фінансовий облік внутрішніх розрахунків. Фінансовий облік внутрішньофірмових
розрахунків. Фінансовий облік поточної заборгованості за довгостроковими
зобов‘язаннями. Фінансовий облік зобов‘язань, забезпечених виданими векселями.
Фінансовий облік розрахунків за нарахованими відсотками. Фінансовий облік розрахунків
з учасниками. Фінансовий облік доходів майбутніх періодів.
10. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом
Податки і збори та їх класифікація. Нормативна регламентація формування
оборотів до оподаткування за ПКУ, побудова обліку розрахунків з бюджетом.
Інформаційне забезпечення формування прибутку з метою оподаткування в системі
фінансового обліку. Фінансовий облік розрахунків за податком на прибуток. Фінансовий
облік формування витрат на податок на прибуток за П(С)БО 17. Податкова різниця.
Особливості обліку відстрочених податкових зобов‘язань. Особливості справляння ПДВ.
Фінансовий облік розрахунків з бюджетом з ПДВ. Фінансовий облік податкових
зобов‘язань і податкового кредиту з ПДВ. Облік розрахунків за податком на доходи
фізичних осіб. Облік розрахунків за іншими податками та платежами до бюджету.

фаховий напрям «Аналіз господарської діяльності»
1. Інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу на
підприємстві
Система економічної інформації та вимоги, яким вона має відповідати.
Класифікація економічної інформації для аналізу фінансово-господарської діяльності
підприємства. Інформаційне забезпечення економічного аналізу. Метод організації
економічного аналізу. Кібернетична та технологічна системи аналізу. Принципи
організації і послідовність процесу економічного аналізу. Структура технології
аналітичного процесу. Організація аналітичного процесу на різних етапах. Організація
аналітичних номенклатур, носіїв інформації та їхнього руху. Форми організації та
виконавці економічного аналізу
2. Аналіз доходів і витрат підприємства
Класифікація доходів та витрат діяльності підприємства для проведення аналізу.
Завдання, основні етапи, об‘єкти та інформаційне забезпечення аналізу доходів і витрат
підприємства. Система показників, які використовуються для характеристики доходів
підприємства в цілому і у розрізі видів діяльності. Аналіз ступеня виконання плану і
динаміки доходів підприємства за загальним обсягом, складом та структурою
(послідовність, аналітичні показники, перерахунок у порівняні умови). Аналіз доходів від
основної діяльності підприємства (виручки від реалізації продукції, товарів, робіт,
послуг). Визначення суми постійних і змінних витрат. Аналіз загальної суми витрат
підприємства. Аналіз собівартості окремих видів продукції. Аналіз витрат за елементами.
Аналіз витрат за статтями калькуляції. Аналіз прямих і непрямих витрат. Аналіз витрат за
центрами відповідальності. Визначення резервів зниження витрат підприємства.
3. Аналіз фінансових результатів і показників рентабельності підприємства
Поняття фінансових результатів, та показники, що їх характеризують. Поняття
рентабельності підприємства. 2. Мета і задачі аналізу фінансових результатів і
рентабельності підприємства. 3. Організаційне забезпечення аналізу фінансових
результатів і рентабельності. Класифікація показників рентабельності. Факторний аналіз
рентабельності підприємства. Шляхи і напрямки підвищення рентабельності підприємства
та рентабельності продукції.
4. Аналіз активів підприємства
Економічна сутність і структура майна підприємства. Методи аналізу майна
підприємства. Аналіз динаміки складу і структури активів підприємства. Аналіз складу,
структури і динаміки необоротних активів. Аналіз складу, структури і динаміки
оборотних активів. Аналіз стану запасів. Аналіз стану дебіторської заборгованості. Аналіз
залишків готівки.
5. Аналіз пасивів підприємства (Аналіз джерел формування капіталу)
Капітал: поняття, джерела формування. Завдання та методологія здійснення аналізу
джерел формування капіталу. Аналіз динаміки складу і структури джерел формування
капіталу. Фактори, що впливають на зміну суми і темпів приросту власного капіталу та
співвідношення власних і залучених коштів. Аналіз структури позичкових коштів та
швидкості погашення кредиторської заборгованості. Оцінка ефективності використання
власного і залученого капіталу.
6. Аналіз фінансового стану підприємств
Сутність фінансового стану підприємства та необхідність його дослідження.
Методика аналізу фінансового стану підприємства. Джерела інформаційного забезпечення
аналізу фінансового стану підприємства. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз
платоспроможності та ліквідності. Аналіз кредитоспроможності. Аналіз забезпеченості
запасів джерелами їх формування. Аналіз фінансового прогнозу (можливого банкрутства)
підприємства. Заходи щодо посилення фінансової стійкості і покращення
платоспроможності підприємства.

7. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
Основні поняття інвестиційної діяльності підприємств і джерела фінансування.
Методика аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Предмет і об‗єкт аналізу
інвестиційної діяльності. Аналіз динаміки, структури та джерел фінансування інвестицій.
Аналіз ефективності інвестиційних проектів.
8. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності
Організація аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Методика
аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства: мета, завдання, напрями аналізу,
система показників, прийоми і способи обробки інформації, джерела даних.
Характеристика інформаційного забезпечення аналізу зовнішньоекономічної діяльності
підприємства. Контракти як інформаційна база для аналізу зовнішньоекономічної
діяльності. Аналіз якості виконання контрактних зобов‘язань із закордонними
партнерами. Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг. Аналіз накладних
витрат щодо експорту і імпорту товарів. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів.
Методика оцінки ефективності зовнішньоекономічних операцій підприємства. Методика
пошуку резервів прискорення оборотності та підвищення рентабельності експортноімпортних операцій.
9. Управлінський аналіз
Аналіз ресурсозабезпечення і ресурсовикористання в операційній діяльності
підприємства. Аналіз кадрового потенціалу підприємства і ефективності його
використання. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами і ефективності їх
використання. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами і
ефективності їх використання. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. Аналіз
попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції. Аналіз виробничих ресурсів і
організаційно-технічного рівня підприємства. Аналіз собівартості продукції. Аналіз
методів ціноутворення.
фаховий напрям «Податкова система України»
1. Податки в економічній системі держави
Сутність податків. Становлення і розвиток оподаткування. Визначення податків.
Функції податків. Податки як джерело формування доходів бюджету. Основні напрямки
регулювання економіки через податки. Види податків. Елементи оподаткування: суб‘єкт,
об‘єкт, джерело і одиниця оподаткування, ставка оподаткування. Види процентних ставок:
пропорційні, прогресивні, регресивні. Класифікація податків, її ознаки. Прямі і непрямі
податки, загальнодержавні і місцеві, податки на доходи, капітал і споживання.
2. Формування та розвиток податкової системи України
Сутність і зміст податкової системи. Тенденції розвитку податкової системи
України, історичні та економічні умови її формування. Умови набуття оподаткуванням
системності. Об‘єктивні та суб‘єктивні чинники становлення податкової системи. Вимоги
до побудови податкової системи, вихідні принципи. Засади побудови податкової системи
України згідно податкового законодавства. Система податкового законодавства.
Принципи податкового законодавства. Податок, збір, як елементи податкової системи.
Склад загальнодержавних та місцевих податків і зборів.
3. Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств і його роль у формуванні доходів бюджету.
Платники, об‘єкт та ставки. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток. Різниці,
які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Різниці, що виникають
при формуванні резервів(забезпечень). Різниці, які виникають при здійснені фінансових
операцій. Особливості оподаткування окремих видів діяльності та операцій. Звільнення
від оподаткування податком на прибуток.
4. Податок на доходи фізичних осіб

Принципи оподаткування доходів фізичних осіб. Елементи податку: платники,
об‘єкт, база та ставки. Види та порядок розрахунку соціальних пільг з податку.
Оподаткування різних видів доходів. Особливості оподаткування доходів, одержаних
нерезидентами. Податкова знижка. Забезпечення виконання податкових зобов‘язань.
Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи.
5. Податок на додану вартість
Платники податку. Ставки податку: базова та пільгова. Об‘єкт оподаткування і
порядок його визначення. Порядок обчислення ПДВ: податковий кредит, податкове
зобов‘язання. Порядок відшкодування ПДВ з бюджету. Пільги з податку, їх економічний
зміст. Строки сплати ПДВ. Електронне адміністрування ПДВ. Податкова накладна.
Порядок надання податкового декларації та строки розрахунків з бюджетом.
6. Акцизний податок
Акцизний збір як непрямий податок. Платники і об‘єкти, база оподаткування.
Підакцизні товари та ставки податку. Обчислення сум акцизного збору. Порядок і строки
сплати. Особливості оподаткування алкогольних напоїв та тютюнових виробів. Акцизні
марки. Акцизні склади і акцизна накладна.
7. Мито
Мито і його види. Митна вартість як основа оподаткування митом. Ставки мита та
їх різновиди: адвалорні, специфічні та комбіновані, повні, пільгові преференційні. Єдиний
митний тариф. Методи визначення митної вартості. Бюджетне значення мита. Порядок
обчислення мита.
8. Екологічний податок.
Платники податку. Об‘єкт та база оподаткування. Ставки податку за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення, за
скиди забруднюючих речовин у водні об‘єкти, за розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об‘єктах, за утворення радіоактивних відходів, за
тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками. Порядок обчислення
податку. Порядок подання податкової звітності та сплати податку.
9. Податок на майно.
Склад податку на майно. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки: платники, об‘єкт, база оподаткування, пільги з податку, ставка податку,
податковий період, порядок обчислення сум податку, порядок та строки сплати податку.
Транспортний податок: платники, об‘єкт, база оподаткування, податковий період, порядок
обчислення та сплати податку. Туристичний збір: платники, збору, ставка збору, база
справляння збору, податкові агенти та місця проживання, особливості справляння збору,
порядок сплати збору. Збір за місця для паркування транспортних засобів: платники
збору, об‘єкт і база оподаткування збором, ставки збору, особливості встановлення збору,
порядок обчислення та строки сплати збору. Земельний податок: платники земельного
податку, об'єкти та база оподаткування земельним податком, пільги щодо сплати
земельного податку для фізичних осіб та юридичних осіб. Особливості оподаткування
платою за землю: податковий період для плати за землю, порядок обчислення плати за
землю, строк сплати плати за землю. Орендна плата: порядок обчислення та сплати.
10. Рентна плата.
Склад рентної плати. Платники рентної плата. Рентна плата: за користування
надрами, за користування радіочастотним ресурсом України, за спеціальне використання
води, за спеціальне використання лісових ресурсів, за транспортування нафти і
нафтопродуктів. Подання декларації і строки сплати рентної плати. Відповідальність
платників рентної плати.
11. Спеціальні податкові режими
Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку і звітності.
Порядок визначення кола суб‘єктів спрощеної системи оподаткування з числа юридичних
та фізичних осіб. Порядок нарахування та перерахування податку. Основні вимоги щодо

ведення обліку та подання звітності платниками єдиного податку першої, другої та третьої
групи. Штрафні санкції за порушення порядку нарахування та сплати єдиного податку.
Особливості оподаткування сільськогосподарських товаровиробників – платників
єдиного податку четвертої групи. Умови переходу на сплату податку, критерії визнання
сільськогосподарським товаровиробником. Перевірка дотримання критеріїв, за якого
дозволяється перебувати на спеціальному режимі оподаткування. Ставки податку та
розподіл сплати протягом року. Особливості розрахунку та подання звітності.
12. Інтеграція податкової системи України до європейського економічного
простору
Необхідність і суть інтеграції податкових систем в сучасному глобальному
середовищі. Гармонізація податкових систем країн-учасниць ЄС. Створення митних
союзів. Гармонізація непрямого оподаткування. Розробка узгодженої податкової політики
в ЄС. Основні проблеми гармонізації оподаткування в Україні відповідно до умов в ЄС.
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