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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування  при вступі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на І курс (зі скороченим терміном навчання) та на ІІ-

ІІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» складена на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» і розроблена відповідно до освітньо-

професійної програми та освітньо-професійної характеристики підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» галузі знань 

0305 «Економіка та підприємництво». 

Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра на І курс (зі скороченим терміном навчання) та на ІІ-

ІІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» включає матеріал державної програми з наступних дисциплін: 

«Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Податкова система». 

Метою фахового вступного випробування є з’ясувати рівень теоретичних 

знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання на 

освітньо-кваліфікаційному рівні молодшого спеціаліста (молодшого бакалавра) 

для формування рейтингового списку та конкурсного відбору вступників на 

навчання для здобуття ступеня бакалавра на І курс (зі скороченим терміном 

навчання) та на ІІ-ІІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) у 

межах вакантних місць ліцензованого обсягу напряму підготовки 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка знань 

програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки та вміння 

використовувати набуті знання. 

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної 

записки, змісту фахових вступних випробувань з навчальних дисциплін, зразку 

екзаменаційного білету та критеріїв оцінювання результатів фахового вступного 

випробування, списку рекомендованих  джерел. 
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСИ» 

 

Тема 1. Предмет фінансової науки. Суть і функції фінансів 

 

Предмет науки про фінанси. Фінанси – специфічна форма суспільних 

відносин, підсистема економічного базису. Об’єктивні передумови виникнення 

фінансів. Фінанси як економічна, вартісна, розподільча, історична категорія. 

Специфічні ознаки фінансів, їх суспільне призначення. Необхідність фінансів в 

умовах товарного господарства. 

Фінансові категорії як форма наукового пізнання сутності фінансових 

відносин. Прості і складні фінансові категорії. Взаємозв’язок фінансів та інших 

економічних категорій. 

Фінансові ресурси як матеріальні носії фінансових відносин. Склад та 

особливості централізованих і децентралізованих фінансових ресурсів. Цільові 

фонди. Роль цільових фондів у забезпеченні суспільних потреб. Централізовані 

державні цільові позабюджетні фонди і позабюджетні фонди місцевих рад 

народних депутатів, джерела їх формування та основні напрямки використання.  

Функції фінансів. Функції як виявлення найважливіших ознак, властивостей 

і суспільного призначення фінансів. Розподільча функція, її зміст. Об’єкти і 

суб’єкти розподілу і перерозподілу вартості суспільного продукту. Контрольна 

функція.  

Вплив фінансів на розвиток суспільного виробництва. Фінансове 

забезпечення відтворювального процесу. Форми фінансового забезпечення: 

державне фінансування, кредитування, самофінансування. 

 

Тема 2. Фінансова політика держави 

Фінансова політика - складова частина економічної і соціальної політики 

держави. Взаємозв’язок фінансів і фінансової політики. Основні напрями 

фінансової політики, її завдання  Стратегія і тактика фінансової політики. 

Фінансова політика України на сучасному етапі. 

Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації фінансових 

відносин. Складові елементи фінансового механізму. 

Фінансове планування: сутність, методи, завдання. Система фінансових 

планів.  

Управління фінансами. Об’єкти і суб’єкти управління. Функції вищих 

законодавчих і виконавчих органів державної влади і управління із загального 

управління фінансами. 

Права та обов’язки Міністерства фінансів, Головної державної податкової 

адміністрації та їх структурних підрозділів у регіонах з оперативного управління 

фінансами. Управління фінансами на рівні міністерств, відомств, підприємств та 

організацій.  

Фінансовий контроль. Сутність фінансового контролю, його значення. 

Види, форми і методи фінансового контролю. Суб’єкти фінансового контролю в 

країні.  
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Правове регулювання фінансових відносин. Розвиток фінансового 

законодавства в Україні. 

 

Тема  3. Фінансова система 

Поняття фінансової системи. Структура фінансової системи України, її 

сфери та ланки. 

Зміст фінансової системи України. Характеристика ланок фінансової 

системи України на загальнодержавному та місцевому рівнях: бюджет 

(державний та місцеві), цільові фонди (загальнодержавні та регіональні), 

державний кредит (державні позики та місцеві позики), фінанси підприємств 

(фінанси державного сектора та муніципального господарства). 

Місце фінансового ринку у структурі фінансової системи України. Правове 

забезпечення та регулювання фінансових відносин. 

Склад органів та інститутів фінансової системи України, напрями їх 

діяльності в окремих ланках фінансової системи. 

 

Тема 4. Фінанси суб’єктів господарювання 

Сутність фінансів підприємств, їх функції і основи організації. Грошові 

надходження підприємств. Розмежування коштів підприємств на власні, залучені, 

оперативні та запозичені. 

Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл. 

Валові доходи. Валові витрати. Оподатковуваний прибуток і чистий 

прибуток. Розподіл прибутку. Фонди грошових коштів, що формуються за 

рахунок прибутку. Грошові потоки підприємств у фінансовій діяльності, їх 

зв’язок з ланками  фінансової системи. 

Оборотні кошти підприємства, їх економічна сутність та склад. 

Основні засоби підприємства, їх  сутність і склад. 

Особливості фінансових відносин на підприємствах різних форм власності і 

господарювання. Приватизація державних підприємств і її фінансові аспекти. 

 

Тема 5. Податки 

Сутність і функції податків. Класифікація податків її ознаки. Види податків. 

Прямі податки. Непрямі податки. Податкова система: поняття. Принципи  

оподаткування. Податкова система України, основні етапи її становлення. 

 

Тема 6. Бюджет 

Бюджет як економічна категорія. Місце й значення бюджету в загальній 

системі фінансових відносин. Розподільча і контрольна функції бюджету.  

Бюджетний устрій і бюджетна система. Поняття бюджетного устрою і 

бюджетної системи. Види бюджетів України. Розподіл доходів і витрат між 

ланками бюджетної системи. Поняття закріплених і регулюючих доходів. 

Субсидії, субвенції, дотації, їх значення у збалансуванні бюджетів різних рівнів. 

Бюджетний процес. Поняття бюджетного процесу, його основні елементи.  

Бюджетне планування – його задачі та етапи. Основнi показники державного 

бюджету. 

Доходи і видатки державного бюджету. Дефiцит державного бюджету, 

причини i заходи для його усунення. 
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Тема 7. Державний кредит і державний борг 

Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні 

додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту. 

Відмінність державного кредиту від банківського. 

Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній державний кредит.  

Державний борг. Причини і наслідки зростання державного боргу. Джерела 

погашення державного боргу. 

Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види. 

Класифікація державних внутрішніх позик. Форми зовнішнього державного 

кредиту. Державні зовнішні позики. Позики міжнародних фінансових організацій, 

міжурядові позики, банківські кредити, їх значення в фінансовій підтримці 

України. 

 

Тема 8. Місцеві фінанси 

Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення 

економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах 

ринкових відносин. 

Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Місцеві бюджети, їх доходи і 

видатки. Загальнодержавні податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. 

Роль місцевих податків і зборів у формуванні місцевих бюджетів. Види 

неподаткових надходжень у місцеві бюджети.  

Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів. 

Фінансування витрат місцевого господарювання. Фінансування адміністративного 

апарату місцевих органів влади. 

Правові засади органів місцевого самоврядування. Світовий досвід у 

формуванні ресурсів регіону. 

 

Тема 9. Спеціальні цільові фонди держави 

Цільові централізовані фонди: поняття і призначення. Система державних 

цільових фондів. Структура державних цільових фондів. Структура соціальних 

фондів. 

Пенсійний фонд: призначення та завдання. Порядок створення і 

використання Пенсійного фонду.  

Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 

Принципи створення, розміри внесків і напрямки використання Фонду. 

Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та 

професійних захворювань. Необхідність та принципи створення. Напрямки 

використання Фонду.  

Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування України 

на випадок безробіття. Необхідність створення і джерела формування Фонду. 

Напрямки використання Фонду. 

Фонд охорони навколишнього природного середовища. Завдання, джерела 

формування і напрямки використання Фонду.  

Фонд України соціального захисту інвалідів. Завдання, джерела формування 

і напрямки використання Фонду. 

Інші фонди цільового призначення. 
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Тема 10. Страховий ринок 

Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні безперервного 

суспільного виробництва. Особливості фінансових відносин у сфері страхування. 

Форми й методи страхового захисту. Система страхових фондів.  

Класифікація страхування. Принципи обов’язкового й добровільного 

страхування.  

Страхування майна юридичних і фізичних осіб, його види й форми.  

Страхування кредитних і фінансових ризиків, економічна необхідність, 

значення й види.  

Особисте страхування, його суть і значення в забезпеченні соціального 

захисту громадян. Види особистого, обов’язкового й добровільного страхування. 

Страховий ринок. Поняття страхового ринку та його організаційна 

структура. Учасники страхового ринку.  

Державний нагляд за страховою діяльністю в Україні. Ліцензування 

страхової діяльності.  

Формування й розвиток страхового ринку в Україні. 

 

Тема 11. Фінансовий ринок 

Сутність фінансового ринку, його роль у мобілізації та розподілі фінансових 

ресурсів. 

Класифікація фінансових ринків. Грошовий ринок. Ринок капіталів. 

Місцеві, регіональні, національні, міжнародні, всесвітні фінансові ринки. 

Первинні і вторинні фінансові ринки. Економічні передумови функціонування 

фінансового ринку в Україні. 

Види цінних паперів, які можуть випускатися і обертатися в Україні. 

Основні характеристики цінних паперів. 

Фондова біржа. Перспективи розвитку фінансового ринку в Україні. Біржові 

операції: опціон, ф’ючерс, форвард. 

 

Тема 12. Міжнародні фінанси 

Зміст міжнародних фінансів, їх функції. Правові норми регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності в Україні.  

Валютний курс. Порядок установлення й методологія обчислення 

валютного курсу національної грошової одиниці України. Конвертованість 

валюти.  

Валютні ринки. Поняття й види. Правове регулювання діяльності 

української міжбанківської валютної біржі. Організація та порядок роботи 

біржового валютного ринку. Валютні операції. Специфічні особливості та 

проблеми функціонування валютного ринку в Україні. 

Національна, міжнародна та світова валютні системи. Етапи розвитку 

світової валютної системи та їх особливості. Поняття валютної інтервенції, 

девальвації. 

Міжнародні фінансові організації. 
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ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

Тема 1.  Засади організації податкової системи України  

Зародження держави і податків. Історичний розвиток форм 

оподаткування. Сутність податків, їх визначення як економічної категорії. 

Елементи системи оподаткування: суб'єкт (платник) податку, об'єкт 

оподаткування, джерело сплати, одиниця оподаткування, податкова ставка, 

податкова квота. Види ставок: тверда, процентна; прогресивна, регресивна, 

пропорційна, змішана; підвищена, понижена, базова. 

Класифікація податків, її ознаки. Класифікація податків за формою 

оподаткування на прямі та непрямі. Класифікація податків за економічним 

змістом на доходи, на майно, на витрати (споживання). Класифікація податків за 

ознакою органів державної влади, які їх установлюють - загальнодержавні та 

місцеві. Класифікація податків залежно від способу їх стягнення - окладні і 

розкладні. 

 

Тема 2. Податок на додану вартість (ПДВ) 

Сутність податку на додану вартість, передумови його виникнення та 

шляхи розвитку в України. Платники податку. Об'єкт оподаткування. 

Операції, що включаються в об'єкт оподаткування. Перелік операцій, що 

включаються в об'єкт оподаткування. Ставки ПДВ. Поняття бази 

оподаткування. Порядок визначення бази оподаткування для операцій різних 

видів. 

Методика включення податку в ціну товарів, робіт і послуг. Пільги щодо 

оподаткування податком на додану вартість. Порядок визначення суми ПДВ, що 

підлягає сплаті до бюджету або відшкодуванню з бюджету. Звітний податковий 

період. Порядок визначення податкового зобов'язання і податкового кредиту. 

Податкова накладна. Строки сплати податку. 

 

Тема 3. Акцизний податок і мито 

Сутність та призначення акцизного податку. 

Платники податку. Об'єкт оподаткування для вітчизняних та імпортних 

товарів. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. 

Порядок включення акцизного податку в ціну товарів. Методика 

обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Пільги 

щодо акцизного податку.  

Термінологія митної справи: митна територія, митний контроль, митна 

декларація. 

Види мита. Платники мита. Об'єкт оподаткування. 

Види митних ставок тверді і процентні (преференційні, пільгові, повні). 

Справляння мита та порядок його перерахунку до бюджету. 

 

Тема 4. Податок на прибуток підприємств  
Загальна характеристика прибутку як об'єкта оподаткування. Платники і 

ставки податку. Об'єкт оподаткування. 

Порядок визначення оподатковуваного прибутку. Формування валових 

доходів та валових витрат. Вплив амортизації на величину оподатковуваного 
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прибутку. 

Пільги щодо податку на прибуток. Повне звільнення від податку. 

Звільнення від податку на певний строк. Зменшення оподатковуваного 

прибутку. Зменшення розміру ставки податку. 

Строки сплати податку і подання розрахунків. 

 

Тема 5. Фіксований сільськогосподарський податок (ФСП) 

Суть та значення ФСП для сільського господарства, особливості 

оподаткування  аграрних товаровиробників ФСП. 

Платники та об’єкти  оподаткування ФСП. 

Розмір податку для сільгоспвиробників. База оподаткування. Умови сплати 

ФСП сільгоспвиробниками. 

 

Тема 6. Податок з доходів фізичних осіб 
Податок з доходів фізичних осіб як форма індивідуального 

прибуткового оподаткування. 

Платники з доходів громадян. Об'єкт оподаткування. Ставка податку. 

Поняття податкової соціальної пільги та порядок її розрахунку. Випадки не 

застосування податкової соціальної пільги. 

Визначення загального оподатковуваного доходу та його склад. Доходи що 

не включаються до складу загального оподатковуваного доходу. 

Поняття податкового кредиту. Витрати дозволені до включення до складу 

податкового кредиту. 

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до 

бюджету. 

Особливості нарахування та сплати окремих видів доходів. 

Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи 

(податкової декларації). Податок на промисел. 

 

 

Тема 7. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

Суб’єкти малого підприємництва – платники єдиного податку. Ставки 

єдиного податку для фізичних та юридичних осіб. Перелік податків і зборів, в 

рахунок яких сплачується єдиний податок. Особливості нарахування і сплати 

єдиного податку для фізичних і юридичних осіб. 

 

Тема 8. Земельний податок 

Загальна характеристика земельного податку, визначення платників податку. 

Об’єкт оподаткування та база оподаткування, ставки земельного податку, пільги 

стосовно земельного податку для фізичних та юридичних осіб, строки сплати 

податку. 

 

Тема 9. Плата за ресурси та послуги 

Визначення платників та об’єкта оподаткування плати за користування 

надрами. Характеристика рентної плати за транспортування нафти і 

нафтопродуктів, визначення суб’єктів та об’єктів сплати. 
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Тема 10. Збори до фондів державного соціального страхування 

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування: законодавче 

регулювання, платники та об’єкти оподаткування. 

 

Тема 11. Інші податки 

Місцеві податки і збори. Порядок наповнення місцевих бюджетів 

місцевими податками та зборами. Роль місцевих податків у формуванні 

регіональних бюджетів. Проблеми вдосконалення місцевого оподаткування в 

Україні. Місцеві податки та їх роль у податковій системі України. 

 

Тема 12. Розвиток податкової системи України 

Основні аспекти розвитку  податкової системи України, необхідність 

прийняття Податкового кодексу, та подальше реформування податкової системи 

України. 

 

ДИСЦИПЛІНА «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік , його сутність і основи організації 
Місце бухгалтерського обліку в системі обліку та його роль в управлінні 

господарською діяльністю. Значення обліку. Споживачі облікової інформації, їх 

групи. Функції бухгалтерського обліку. Завдання бухгалтерського обліку. Види 

бухгалтерського обліку. Спільні риси та відмінності системи вітчизняного 

бухгалтерського обліку від системи обліку в країнах з розвиненою економікою. 

Виникнення господарського обліку та його характеристика. Види господарського 

обліку. Організація обліку в Україні. 

 

Тема 2. Предмет, метод бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського обліку. Характеристика груп об’єктів 

бухгалтерського обліку як частини предмету, їх конкретизація: господарські 

засоби (активи), джерела формування господарських засобів (капітал, 

зобов'язання, прибуток). Склад та характеристика окремих груп активів, власного 

капіталу, зобов'язань і прибутків. Показники, ознаки та види господарських 

операцій. Характеристика господарських процесів , які здійснюються у різних 

сферах народного господарства. Загальна характеристика методу бухгалтерського 

обліку та його місце в забезпеченні ефективного управління господарством. 

Складові частини методу бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика. 

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 
Загальне поняття та визначення бухгалтерського балансу. Балансовий метод 

відображення інформації. Принцип двосторонності. Зміст і побудова бухгалтерського 

балансу. Поняття про актив і пасив балансу. Обґрунтування рівності підсумків активу 

і пасиву. Структура балансу. Характеристика статей, як основних елементів балансу та 

їх груп, розділів, за економічним змістом. Способи групування статей балансу залежно 

від характеру необхідної інформації (за економічним змістом, за сферами 

функціонування, за джерелами утворення, за формами представлення та цільовим 

призначенням). Види і форми бухгалтерських балансів. 
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Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та побудова, елементи 

рахунків. Поняття про дебетування і кредитування рахунків, обороти і сальдо. 

Характеристика активних та пасивних рахунків. Порядок відображення 

господарських операцій на рахунках та методика обрахування оборотів і залишків. 

Взаємозв'язок між рахунками і балансом. 

Подвійний запис, його суть та контрольне значення. Поняття про кореспонденцію 

рахунків та бухгалтерський запис операцій на рахунках. Методика та техніка складання 

бухгалтерських записів господарських операцій. 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку в оборотних відомостях. 

Будова оборотних відомостей та методика їх складання. Призначення та порядок 

складання оборотного балансу. Види та побудова оборотних балансів, їх контрольне 

значення.  

Хронологічні і систематичні бухгалтерські записи, їх суть та призначення. Прості 

і складні бухгалтерські записи. Характеристика синтетичного і аналітичного обліку, 

визначення синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. 

Взаємозв'язок між синтетичними і аналітичними рахунками та його контрольне 

значення при веденні обліку. 

 

 

Тема 5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація 
Значення спостереження в обліку, його види та суб'єкти. Документація як 

складова частина методу бухгалтерського обліку, її суть та значення. Вимоги до 

складання документів. Основні показники (реквізити) документів. Порядок прийняття, 

перевірки та обробки документів. Класифікація документів. Виявлення помилок у 

документах. Бухгалтерська обробка первинної документації: перевірка, таксування, 

групування, контировка, зведення, проведення бухгалтерських записів. 

Документооборот, його стадії і принципи організації, значення та порядок зберігання 

документації. 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Обґрунтування 

необхідності проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення 

інвентаризації активів і пасивів підприємства та відображення її результатів в обліку. 

Особливості методики і організації проведення інвентаризації в умовах застосування 

сучасних засобів обчислювальної техніки. 

 

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку 
Характеристика плану рахунків. Його значення і принципи побудови.. 

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Балансові рахунки; рахунки 

активів, власного капіталу, зобов'язань і фактів фінансово-господарської 

діяльності підприємства, рахунки власного капіталу, рахунки витрат і доходів, 

рахунки аналітичного обліку. Призначення і будова балансових рахунків 

(інвентарних, обліку власного капіталу). Значення і переваги єдиного плану 

рахунків бухгалтерського обліку. 

 

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку 

Характеристика облікових реєстрів. Класифікація облікових реєстрів. 
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Методика та техніка облікової реєстрації. Характеристика етапів облікового 

процесу. Суть облікового процесу, особливості технології розв'язання облікових 

завдань. Характеристика схеми бухгалтерського обліку та системи господарського 

обліку. Характеристика сучасних форм бухгалтерського обліку та системи 

господарського обліку. Особливості і перспективи розвитку сучасних форм 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 8. Облік господарських процесів 
Загальна характеристика основних господарських процесів: постачання, 

виробництва і реалізації. Економічна сутність господарського процесу. Основні 

принципи обліку господарських процесів. Характеристика оцінки як елементу 

методу бухгалтерського обліку. Сутність калькулювання як елементу методу 

бухгалтерського обліку, Зміст і побудова звітної калькуляції. Види калькуляцій. 

Сутність процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей. Схема обліку 

процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей та характеристика рахунків 

обліку виробничих запасів. Сутність процесу виробництва, характеристика 

рахунків обліку витрат процесу виробництва та загальна схема обліку. 

Характеристика витрат виробництва та методика включення у собівартість 

продукції прямих і непрямих витрат. Методика розподілу непрямих витрат. 

Розрахунок собівартості готової продукції. Сутність процесу реалізації. 

Характеристика рахунків обліку процесу реалізації, обліку доходів та загальна 

схема обліку процесу реалізації. 

 

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності 

Мета, склад і принципи підготовки фінансової звітності та вимоги до 

визнання і розкриття її елементів. Загальне поняття про звітність як елемент 

методу бухгалтерського обліку. Вимоги, які ставляться до звітності. Види 

звітності. Загальноприйняті принципи (стандарти) складання, представлення та 

затвердження фінансової звітності. Чинний порядок складання, представлення та 

затвердження фінансової звітності. Поняття про Головну книгу, про робочу 

таблицю. Зміст та призначення заключних і регулюючих записів. Призначення та 

зміст звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про 

власний капітал. 
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

для проведення фахових вступних випробувань  

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на І курс (зі скороченим терміном навчання) 

та на ІІ-ІІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 

галузі знань: 07 «Управління та адміністрування» 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування 
 

2018 

 

На виконання завдань тесту Вам дається 2 астрономічні години. 

На кожне тестове завдання пропонуються варіанти відповіді.  

Тільки одна відповідь є правильною.  

Усі відповіді Ви заносите у бланк відповідей. 

Ніяких виправлень у бланку відповідей не допускається. 

Хай Вам щастить! 

 ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  

 

 1. Фінансова наука це: 

а) сукупність заходів держави з організації та використання фінансів для забезпечення її 

економічного і соціального розвитку; 

b) система форм і методів утворення, розподілу і використання фондів грошових засобів 

держави і підприємства; 

c) вивчає явища і процеси, які здійснюються у державі при створенні та використанні 

фондів фінансових ресурсів; 

d) сукупність форм і методів створення і використання фондів фінансових ресурсів з 

метою забезпечення різноманітних потреб державних структур, господарських суб’єктів, 

населення. 

 

2. Субсидія-це фінансові ресурси, що перераховуються з бюджету вищого рівня до 

бюджету нижчого рівня на... 

а) суму доходів, якої не вистачає, не мають цільового призначення; 

b) фінансування конкретних заходів або установ, мають  цільове призначення; 

c) фінансування видатків на засадах пайової участі, мають суворо цільове призначення; 

d) вірної відповіді немає. 

 

3. Характерними ознаками фінансів є: 

а) розподільний характер відносин, який заснований на правових нормах; 

b) рух грошових коштів відбувається в одному напрямку; 

c) створення централізованих та децентралізованих фондів грошових коштів; 

d) всі відповіді правильні. 

 

4. Як поділяються регіональні бюджети? 

а) обласні, міські, районні, селищ і сіл; б) обласні, районні, міські, районів у містах, селищ 

і сіл; 

b) централізовані та децентралізовані; 

c)  республіканський бюджет АР Крим, обласні, районні, районів у містах. 

 

5. У яких випадках ощадна справа належить до державного кредиту: 
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a) при виплаті пенсій населенню; 

b) у випадку, якщо залучені кошти населення спрямовуються до бюджету і на придбання 

державних цінних паперів; 

c) при реалізації лотерей;                 

d)  при здійсненні будь-яких операцій ощадним банком. 

 

6. Фінанси-це: 

а) сукупність обмежених, але взаємопов’язаних між собою ланцюгів фінансових відносин; 

b) специфічна форма виробничих відносин, пов’язана з процесом розподілу та 

перерозподілу частки ВВП; 

c) опосередкований системою грошових відносин тип економічних відносин; 

d) вірної відповіді немає. 

 

7. Об'єкт оподаткування податку на прибуток підприємств: 

а) прибуток;  

b) обсяг продажу; 

c) операції з продажу товарів (робіт, послуг), ввозу, вивозу товарів з України;     

d) дохід. 

 

8. Методами фінансового планування є: 

а) нормативний;  

b) балансовий;  

c) метод коефіцієнтів;  

d) усі відповіді правильні. 

 

9. Контрольна функція фінансів: 

а) держава встановлюючи податки і пільги, регулюючи систему кредитування, сприяє 

переливанню капіталу; 

b) забезпечує контроль за формуванням грошових накопичень, за їх розподілом, за 

формуванням державного бюджету і його використанням; 

c) проявляється при розподілі суспільно-необхідного продукту, при розподілі прибутку 

підприємств, його фондів, при розподілі державного бюджету; 

d) правильної відповіді немає. 

 

10. Покриття дефіциту бюджету здійснюється за рахунок: 

а) скорочення державних витрат;  

b) внутрішніх державних позик; 

c) зростання виробництва; 

d) всі відповіді правильні. 

 

11. Як співвідносяться поняття фінансова політика та фінансовий механізм: 

а) фінансова політика реалізується через фінансовий механізм; 

b) фінансовий механізм визначає фінансову політику; 

c) дії економічних законів у фінансовій сфері;                

d) всі відповіді правильні. 
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12. Форми державного кредиту: 

а) товарний та грошовий; 

b) капітальний;  

c) поточний. 

 

13. Бюджетна класифікація це: 

а) система групування доходів і витрат бюджету за однорідними ознаками; 

b) діяльність державних органів зі складання розгляду і затвердження бюджету, 

складання, розгляду і затвердження звіту про його виконання; 

c) організація і принципи побудови бюджетної системи, її структури; 

d) усі бюджети України. 

 

14. Розподільча функція фінансів охоплює: 

а) розподіл і перерозподіл ВВП і НД;       

b) контроль за розподілом і перерозподілом ВВП і НД; 

c) розподіл і перерозподіл матеріальних і трудових ресурсів; 

d) розмежування доходів між ланками бюджетної системи. 

 

15. Ринок позичкового капіталу – це ринок, на якому: 

a) здійснюються короткострокові депозитно-позичкові операції; 

b) формується попит і пропозиція на середньостроковий та довгостроковий позичковий 

капітал; 

c) встановлюються правові та економічні взаємовідносини між споживачами і 

продавцями валют; 

d) об'єктом операцій є цінні папери. 

 

16. Ставка податку на додану вартість становить: 

a)  10%;   

b)  22%;    

c)  0%, 20%;    

d)  5%, 20%. 

17. Дохід підприємства – це: 

a) загальна сума доходу платника податку від всіх видів діяльності, отриманого протягом 

звітного періоду; 

b)  різниця в ціні; 

c)  дохід, отриманий від реалізації продукції; 

d)  дохід, отриманий від позареалізаційних операцій. 

 

18. Акцизний податок – це: 

a) податок на високорентабельні товари;   

b) специфічний акциз; 

c) непрямий податок;            

d) всі відповіді вірні. 

 

19. Об'єктом оподаткування громадян, які мають постійне місце проживання в 

Україні, є: 

a) сукупний оподатковуваний дохід отриманий із різних джерел з походженням його з 

території України; 

b) дохід, отриманий у вигляді  премії та допомоги; 

c) дохід, отриманий в натуральній формі, заробітна плата. 
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20.Мито – це: 

a) не прямий податок;        

б) податок, що справляється з підакцизних товарів; 

в) податок на споживання; 

г) всі відповіді вірні. 

 

21. Власники землі та землекористувачі, крім орендарів, сплачують: 

a) земельний збір;    

b) орендну плату;    

c) земельний податок;      

d) комунальний податок. 

 

22. Податковий кредит – це: 

a) сума ПДВ, сплачена платником податку у зв'язку з придбанням товарів; 

b) сума ПДВ, одержана (нарахована) при купівлі товарів; 

c) період, за який платник податку зобов'язаний проводити розрахунки податку та 

сплачувати його до бюджету; 

d) сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

 

23. Об'єктом оподаткування податку на прибуток є: 

a) відпускна ціна; 

b) сукупний дохід;  

c) прибуток;  

d) роздрібна ціна. 

 

24. До переліку підакцизних товарів не входить: 

a) вина марочні; 

b) цигарки без фільтру;  

c) емальований посуд;  

d) правильної відповіді немає. 

 

25. Платниками податку з доходів фізичних осіб є: 

a)  фізичні та юридичні особи; 

b)  громадяни України, які мають постійне місце проживання в Україні; 

c)  громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства як ті,що  мають, так і ті, 

що не мають постійного місця проживання в Україні. 

 

26. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: 

a) фінансовий, податковий, управлінський;    

b) оперативний, статистичний, бухгалтерський; 

c) бухгалтерський, виробничий, управлінський;   

d) вірної відповіді немає. 

 

27.Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін у балансі: 

a) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; 

b) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві; 

c) зросте підсумок баланс; 

d) зменшиться підсумок балансу. 

 

28. Знайдіть невірне твердження: 

a) субрахунки об’єднують аналітичні рахунки;  

b) субрахунки узагальнюються синтетичним рахунком; 

c) субрахунок об’єднує синтетичні рахунки;   
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d) субрахунки – це рахунки другого порядку. 

 

29. Спеціальна таблиця, призначена для відображення документально оформлених 

господарських операцій у системі рахунків, накопичення та зберігання облікової 

інформації – це: 

a) обліковий регістр;  

b) план рахунків;  

c) баланс;  

d) звіт про фінансові результати. 

 

30.Вказати кореспонденцію рахунків: “На поточний рахунок надійшли кошти по 

кредиту з банку”: 

a) Д-т 31 К-т 62;     

b) Д-т 30 К-т 36;     

c) Д-т 31 К-т 60;    

d) Д-т 60 К-т 31. 

31. Як здійснюється передача землі у власність за плату: 

a) за нормативною ціною;  

b) за ринковою ціною;  

c) за обліковою ціною; 

d) вірної відповіді немає. 

 

32. Платниками податку щодо ПДВ - є: 

a) тільки юридичні особи;  

b) тільки фізичні особи; 

c) тільки іноземні юридичні і фізичні особи;  

d)  юридичні та фізичні особи. 

 

33. Чи включають до складу витрат суми коштів, витрачених на проведення свят та 

розваг: 

a) так;  

b) ні;  

c) інколи;  

d) відповідно до Податкового кодексу. 

 

34. Специфічні акцизи це: 

a) вид непрямих податків, що встановлюється державою з метою обліку імпортних товарів 

в умовах вільної зовнішньої торгівлі; 

b) вид непрямих податків, що встановлюються  для окремих товарів за окремими 

ставками; 

c) вид непрямих податків, що встановлюються для окремих товарів за окремими ставками 

в залежності від величини прибутку; 

d) вірної відповіді немає. 

 

35. За якою ставкою оподатковується виграш чи приз фізичної особи: 

a) 5%;                       

b) 20%;                       

c) 30%;                        
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d) вірної відповіді немає. 

 

36. Що з наведеного містить комерційну таємницю підприємства: 

a) фінансова звітність;  

b) дані управлінського обліку;  

c) податкові декларації;  

d) все наведене вище. 

 

37. Які з перелічених активів є оборотними? 

a) нематеріальні активи;  

b) капітальні інвестиції;  

c) незавершене виробництво;  

d) вірної відповіді немає. 

 

38. Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських процесів: 

a) вибірково;                                          

b) безперервно;  

c) на останнє число місяця;                  

d) вірної відповіді немає. 

 

39. Журнали побудовані за: 

a) дебетовою ознакою;                                    

b) кредитовою ознакою;  

c) дебетово-кредитовою ознакою;                  

d) немає правильної відповіді. 

 

40. Вказати кореспонденцію рахунків: “Нараховано знос на основні засоби 

виробничого призначення”: 

a) Д-т 23   К-т 15;         

b) Д-т 13   К-т 10;          

c) Д-т 91   К-т 22;         

d) Д-т 23   К-т 13. 

 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії    ________________ 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра 

на І курс (зі скороченим терміном навчання) 

та на ІІ-ІІІ курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) 

галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

 

 

Фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з Правилами 

прийому до Університету державної фіскальної служби України в 2018 році. 

Форма проведення – тестова.  

Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті – 40. 

Кожне завдання передбачає _________1____ правильний варіант відповіді. 

Тривалість тестування – 2 астрономічні години.  

 

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за 

результатами фахового вступного випробування становить – _100__ балів 

(правильна відповідь на один тест – __2,5___ балів). 

 
Кількість вірно 

виконаних тестових 

завдань 

Кількість балів, отриманих за 

результатами фахового 

вступного випробування 

Підсумки складання фахового 

вступного випробування 

36-40 90-100 (відмінно) Зараховано 

 
28-35 70-89 (добре) 

20-27 50 -69 (задовільно) 

0-19 0-49 (незадовільно) Не зараховано 

 

 

Перевірка робіт екзаменаторами здійснюється чорнилом червоного 

кольору з обов’язковим зазначенням: правильної відповіді «+», не 

правильної «-». 
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