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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма додаткового вступного випробування при вступі на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» на основі 

освітньо-професійної програми бакалаврів розроблена відповідно до розроблена 

відповідно до освітньо-професійної програми та освітньо-професійної 

характеристики підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«бакалавр».  

Програма додаткового вступного випробування при вступі на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» включає матеріал 

державної програми з наступних дисциплін: «Бухгалтерський облік», «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 бакалавра. 

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 



 
 

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.  



 
 

 

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 

 

 



 
 

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 

 

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.  

5. Наукові основи побудови податкової системи.  

6. Вплив адміністрування податків на ефективність функціонування 

податкової системи. 



 
 

 

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. 

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.  

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.  

 

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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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) Баланс поділяється на дві частини: 

а) ліворуч показано актив, праворуч – зобов’язання; 

b) ліворуч показано капітал, праворуч – зобов’язання; 

c) ліворуч показано актив, праворуч – власний капітал і зобов’язання; 

d) вірної відповіді немає. 

 

2) Кредитовий оборот по пасивному рахунку показує: 

а) збільшення майна; 

b) збільшення капіталу та зобов’язань; 

c) зменшення капіталу; 

d) вірної відповіді немає. 

 

3) Первинними документами для нарахування основної заробітної плати робітникам  

відрядникам є: 

а) табель обліку робочого часу; 

b) наряд на відрядну роботу, маршрутні листки, відомість випуску продукції, рапорт про 

виробіток; 

c) листок непрацездатності; 

d) накладна, рахунок-фактура. 

 

4) Короткострокові фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у певні суми грошових 

коштів і характеризуються незначним ризиком зміни вартості, - це : 

а) поточні фінансові інвестиції; 

b) фінансові вкладення; 

c) еквіваленти грошових коштів; 

d) довгострокові фінансові інвестиції. 

 

5) При журнальній формі обліку облік короткострокових векселів одержаних ведуть в: 

а) виписці банку;       

b) ж. 2; 

c) ж. 3;       

d) розрахунково-платіжній відомості. 

 

 



 
 

6) Об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є: 

a) прибуток лише із джерелом походження з України; 

b) дохід суб’єкта господарювання; 

c) фінансовий результат до оподаткування; 

d) прибуток із джерелом походження з України та за її межами. 

 

7) Якщо за результатами звітного періоду передбачено здійснення коригування шляхом 

зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі: 

a) відбувається зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування 

(збитку); 

b) фінансовий результат до оподаткування не змінюється; 

c) відбувається зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування 

(прибутку); 

d) збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку). 

 

8) Платниками податку на прибуток підприємств є: 

a) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як 

на території України, так і за її межами; 

b) суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи 

та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території 

України, так і за її межами; 

c) фізичні чи юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність; 

d) фізичні та юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою 

отримання доходу як на території України, так і за її межами. 

 

9) Об’єктом оподаткування нерезидента є:  

a) іноземні доходи; 

b) загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний за межами України; 

c) загальний місячний оподатковуваний дохід, одержаний з різних джерел як на території 

України так і за її межами; 

d) загальний місячний оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні. 

 

10) До складу місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку 

включається: 

a) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду; 

b) сума державної допомоги у вигляді житлових субсидій; 

c) допомога на поховання платника податку; 

d) сума страхових внесків до Накопичувального фонду. 

 

11) Збільшення зобов’язань записується: 

а) в дебет пасивного рахунку; 

b) в кредит активного рахунку; 

c) в кредит пасивного рахунку; 

d) вірної відповіді немає. 

 

12) Контирування – це: 

а) проставлення кореспондуючих рахунків на бухгалтерських документах; 

b) позначення рахунку, що дебетується; 

c) визначення суми господарської операції; 

d) вірної відповіді немає. 

 

13) Хронологічний та систематичний записи можуть здійснюватися: 

а) тільки окремо;       



 
 

b) тільки разом; 

c) як окремо, так і разом; 

d) вірної відповіді немає. 

 

14) Оборот по дебету рахунку дорівнює: 

а) обороту по кредиту цього ж рахунку; 

b) обороту по кредиту кореспондуючого рахунку; 

c) сумі всіх операцій, відображених по дебету рахунку; 

d) вірної відповіді немає. 

 

15) До витрат на збут належать: 

а) заробітна плата директора підприємства; 

b) амортизація будинку заводоуправління; 

c) вартість матеріалів, що були витрачені на виготовлення продукції; 

d) вартість послуг рекламної агенції. 

 

16) В процесі проведення аудиту використовують: 

а) спеціальні, притаманні виключно аудиту методи та методичні прийоми; 

b) загальнонаукові та спеціальні методи та методичні прийоми з різних наукових дисциплін; 

c) будь які з перелічених в залежності від характеру аудиторського завдання; 

d) будь які з перелічених незалежно від характеру аудиторського завдання. 

 

17) Договори про надання аудиторських послуг, що укладаються між юридичними особами 

(аудитором і замовником) повинні оформлюватись : 

а) в усній або письмовій формах; 

b) виключно письмово для виконання завдань з надання впевненості; 

c) усно або письмово в залежності від виду послуг; 

d) виключно письмово незалежно від виду послуг. 

 

18) При визначенні розміру оплати за надання аудиторських послуг й узгодженості з 

клієнтом порядку оплати доцільно керуватися принципом: 

а)саморегулювання аудиторської професії; 

b)попередньої оплати послуг, що унеможливлює пряму залежність між винагородою і 

видом аудиторського висновку; 

c)професійної поведінки; 

d)свободи від контролю і стороннього впливу. 

 

19) Хто визначає методи, за допомогою яких буде проводитися аудит на підприємстві: 

а) акціонери та адміністрація підприємства, на якому проводиться аудит; 

b) замовники аудиту; 

c) аудитори, які проводять аудиторську перевірку на підставі чинного законодавства, 

існуючих норм і стандартів, умов договору із замовником; 

d) у відповідності до законодавчої бази тієї галузі, в якій працює підприємство. 

 

20) Якщо аудитор не може погодиться на зміну умови завдання і клієнт не дозволяє йому 

продовжувати початкове завдання, аудитор має: 

а)продовжувати виконувати початкове завдання з аудиторської перевірки; 

b)погодитися на зміну умов завдання; 

c)відмовитися від виконання завдання та повідомити вищий управлінській персонал про 

обставини, що стали причиною відмови; 

d) вірної відповіді немає. 

 

 



 
 

21) До виробничих витрат не включаються: 

а) загальновиробничі витрати; 

b) транспортно-заготівельні витрати; 

c) заробітна плата працівників виробництва; 

d) адміністративні витрати. 

 

22) Рахунок 36: 

а) балансовий, пасивний, грошовий; 

b) балансовий, активний, розрахунковий; 

c) балансовий, пасивний, фінансово-результативний; 

d) балансовий, пасивний, розрахунковий. 

 

23) За економічним змістом рахунки поділяються на: 

а) балансові і позабалансові; 

b) аналітичні і синтетичні; 

c) рахунки обліку господарських засобів, зобов’язань, власного капіталу і господарських 

процесів; 

d) активні і пасивні. 

 

24) “Сальдо” і “залишок” – поняття ідентичні: 

а) для всіх рахунків; 

b) для рахунків матеріальних цінностей; 

c) для активних рахунків; 

d) вірної відповіді немає. 

 

25) Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що синтетичні рахунки не мають натуральних 

показників:  

а) так; 

b) ні; 

c) мають в окремих випадках; 

d) вірної відповіді немає. 

 

26) Об’єктом оподаткування податку на прибуток підприємств є: 

a) прибуток лише із джерелом походження з України; 

b) дохід суб’єкта господарювання; 

c) фінансовий результат до оподаткування; 

d) прибуток із джерелом походження з України та за її межами. 

 

27) Якщо за результатами звітного періоду передбачено здійснення коригування шляхом 

зменшення фінансового результату до оподаткування, то в цьому разі: 

a) відбувається зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування 

(збитку); 

b) фінансовий результат до оподаткування не змінюється; 

c) відбувається зменшення від’ємного значення фінансового результату до оподаткування 

(прибутку); 

d) збільшення позитивного значення фінансового результату до оподаткування (прибутку). 

 

28) Платниками податку на прибуток підприємств є: 

a) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою отримання доходу як 

на території України, так і за її межами; 

b) суб'єкти господарської діяльності, бюджетні, громадські та інші підприємства, установи 

та організації, які здійснюють діяльність, спрямовану на отримання прибутку як на території 

України, так і за її межами; 



 
 

c) фізичні чи юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність; 

d) фізичні та юридичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою 

отримання доходу як на території України, так і за її межами. 

 

29) Об’єктом оподаткування нерезидента є:  

a) іноземні доходи; 

b) загальний річний оподатковуваний дохід, одержаний за межами України; 

c) загальний місячний оподатковуваний дохід, одержаний з різних джерел як на території 

України так і за її межами; 

d) загальний місячний оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні. 

 

30) До складу місячного або річного оподатковуваного доходу платника податку 

включається: 

a) дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду; 

b) сума державної допомоги у вигляді житлових субсидій; 

c) допомога на поховання платника податку; 

d) сума страхових внесків до Накопичувального фонду. 

 

31) В результаті якої господарської операції з основними засобами в акціонерному 

товаристві може бути збільшений статутний капітал? 

а) при надходженні основних засобів на підприємство; 

b) при безкоштовному надходженні основних засобів; 

c) при надходженні основних засобів як внесок до статутного капіталу; 

d) величина статутного фонду в акціонерних товариствах не пов’язана з рухом основних 

засобів. 

 

32) Майно підприємства, яке оформлене договорами застави обліковується: 

а) на балансових рахунках; 

b) на позабалансових рахунках; 

c) як на балансових, так і позабалансових рахунках. 

d) вірної відповіді немає. 

 

33) Оформлення внутрішнього нормативного документа підприємства щодо облікової 

політики є: 

а) обов’язковим; 

b) необов’язковим; 

c) обов’язковим лише щодо фінансового обліку; 

d) обов’язковим лише щодо податкового обліку. 

 

34) Оцінка подій після дати балансу може здійснюватись такими методами: 

а) на базі власної інформації; 

b) на базі ринкової інформації; 

c) на експертній оцінці; 

d) будь яким з перелічених вище методів. 

 

35) Відкритою для всіх користувачів є інформація: 

а) бухгалтерського обліку; 

b) виробничого обліку; 

c) управлінського обліку; 

d) фінансового обліку. 

 

36) Визначаючи рівень суттєвості викривлень, виявлених у перебігу перевірки, аудитор 

керується: 



 
 

а) власним професійним судженням; 

b) концептуальною основою підготовки та подання фінансових звітів; 

c) нормами і вимогами податкового законодавства України; 

d) рішеннями Спілки аудиторів України. 

 

37) При плануванні аудиту оформляють: 

а) план і програму аудиторської перевірки; 

b) поточний і стратегічний план; 

c) поточний і перспективний план; 

d) загальний план і програми аудиторської перевірки.  

 

38) Інформація з питань аудиту, що має значення для управління, включає: 

а) загальний підхід до аудиторської перевірки та її обсяг; 

b) заяви і пояснення управлінського персоналу; 

c) інформацію попереднього аудитора; 

d) інформацію зовнішнього наглядового органу. 

 

39) ) Яка вірогідність аудиторського ризику є оптимальною: 

а) від 0% до 10%; 

b) від 0% до 20%; 

c) від 2% до 5%; 

d) від 0% до 3%. 

 

40) Аудитор висловлює негативну думку в разі, якщо: 

а) отримавши достатні і прийнятні аудиторські докази, доходить висновку, що взяті окремо 

або в сукупності викривлення є суттєвими, проте не всеохоплюючими для фінансової звітності; 

b) не має змоги отримати достатні і прийнятні аудиторські докази, для обґрунтування 

думки, проте доходить висновку, що можливий вплив на фінансову звітність невиявлених 

викривлень, якщо такі є, може бути суттєвим, проте не всеохоплюючим; 

c) отримавши достатні і прийнятні аудиторські докази, доходить висновку, що викривлення, 

взяті окремо або в сукупності, є одночасно і суттєвими, і всеохоплюючими ;  

d) правильної відповіді немає. 

 

 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії     ____________________ 
 

 

  



 
 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Додаткове 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 

Підсумок 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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