
 

 



 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на ІІІ курс (на вакантні місця) на основі 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньої 

програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика», розроблена 

відповідно до Методичних рекомендацій підготовки програм та 

екзаменаційної документації з фахових вступних випробувань, додаткових 

вступних випробувань, вступних іспитів для вступу на навчання до 

Університету державної фіскальної служби України. 

Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на ІІІ курс (на вакантні місця) на основі 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньої 

програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» включає матеріал 

державної програми з наступних дисциплін: «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Податкова система». 

Метою фахового вступного випробування є визначення рівня 

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 (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, 

критеріїв оцінювання результатів фахового вступного випробування, списку 

рекомендованих джерел. 

 

 

 

 

 

 



 

ЗМІСТ  

ФАХОВОГО  ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

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 

 

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 
1. Організація фінансового обліку на підприємствах України.  

2. Види обліку: фінансовий облік та управлінський 

(внутрішньогосодарський облік.  

3. Основне призначення та об'єкти фінансового обліку.  

4. Закон України «Про бухгалтерськийоблік та фінансовузвітність в 

Україні». Стандартибухгалтерськогообліку і звітності, якірегламентують 

порядок веденняфінансовогообліку.  

5. Облікова політика в Україні та її зміст в умовах нових економічних 

відносин і ринкової економіки.  

6. Фактори, які впливають на побудову фінансового обліку та їх 

характеристика: розмір підприємства, вид підприємницької діяльності, 

характер витрат, методика визначення фінансового результату, фінансова 

звітність, наявність (відсутність) управлінського обліку.  

 

Тема 2. Облік грошових коштів  
1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунку. Загальний 

порядок ведення касових операцій.  

2. Основні форми безготівкових розрахунків. Порядок здійснення та 

відображення в обліку розрахунків платіжними дорученнями, 

розрахунковими чеками, вимогами, акредитивами. Відображення руху 

грошових коштів на рахунках бухгалтерського обліку.  

3. Основні поняття з обліку грошових коштів на валютних рахунках.  

4. Синтетичний та аналітичний облік операцій на валютних рахунках.  

 

Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій 
1. Визнання та класифікація фінансових інвестицій. Особливості 

бухгалтерського обліку різних видів цінних паперів: облік акцій, облігацій.  

2. Документування господарських операцій з обліку поточних 

фінансових інвестицій.  

 

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

1. Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій.  

2. Собівартість фінансових інвестицій, в залежності від способу 



 

придбання. Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік 

фінансових інвестицій, що надають право власності.  

3. Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної 

особи.  

 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості 
1. Визнання довгострокової дебіторської заборгованості. Оцінка 

довгострокової дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської 

заборгованості.  

2. Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості.  

3. Документування господарських операцій з покупцями та 

замовниками.  

4. Сутність та види дебіторської заборгованості,документування та 

облік розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за 

нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, 

за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами. 

5. Облік розрахунків за виданими авансами. Аналітичний та 

синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами.  

6. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за 

претензіями. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 6. Облік основних засобів  

1. Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика 

основних засобів.  

2. Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних 

інвестицій  Аналітичний та ссинтетичний облік надходження основних 

засобів. 

3.Облік капітального будівництва.  

4. Сутність амортизації та періодичність нарахування. Облік 

амортизації. 

5.Порядок відображання вибуття необоротних активів. Аналітичний 

облік руху основних засобів. Інвентаризація основних засобів.  

7. Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з 

обліку інших необоротних матеріальних активів.  

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 
1. Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів. 

2. Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, 

безкоштовної передачі, ліквідації об’єкта нематеріальних активів, здійснення 

фінансових вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу.  

 

Тема 8. Облік запасів 
1. Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення. 

Класифікація запасів.  

2. Оцінка запасів при їх надходженні.  

3. Оцінка вибуття запасів.  



 

4. Характеристика рахунків з обліку запасів. Відображання даних про 

запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

 

Тема 9. Облік виробничих запасів та палива 
1. Поняття і класифікація виробничих запасів.  

2. Аналітичний облік виробничих запасів.  

3. Організація та порядок ведення аналітичного та синтетичного 

обліку ТМЦ у бухгалтерії.  

4. Поняття про МШП, їх характеристика та класифікація. 

Особливості обліку МШП.  

 

Тема 10. Облік витрат виробництва  

1. Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. 

Мета та етапи обліку витрат виробництва.  

2. Синтетичний облік прямих виробничих витрат. 

3. Поняття браку у виробництві.  

 

Тема 11. Облік випуску готової продукції 
1. Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування 

первісної вартості готової продукції.  

2. Аналітичний облік готової продукції. Облік оприбуткування 

готової продукції. 

3. Порядок здійснення складського обліку готової продукції. 

Синтетичний облік готової продукції. 

4. Порядок відображення вартості готової продукції у формах 

звітності підприємства.  

 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 
1. Поняття, документування господарських операцій та розподіл витрат 

майбутніх періодів.  

2. Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

3. Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції Аналітичний 

та синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх видами. 

 

 

Тема 13. Облік довгострокових зобов’язань  

1. Поняттядовгостроковихзобов’язань. Поняття та 

класифікаціякредитів. Документуванняоперацій з 

облікудовгостроковихпозик.  

2. Поняття векселя. Види та класифікаціявекселів. 

Документальнеоформленняоперацій з векселями.  

3. Суть та тлумаченняоблігацій. Облікоблігацій, випущених з 

дисконтом та з премією.  

 



 

4. Видиоренди та умовидоговоріворенди. Документуванняоперацій 

з облікудовгостроковихзобов’язань з оренди на 

рахункахбухгалтерськогообліку, в обліковихрегістрах та фінансовійзвітності.  

5. Відстрочені податкові зобов’язання. Відстрочені податкові 

активи. 

6. Документуванняоперацій з 

облікуіншихдовгостроковихзобов’язань.  

 

Тема 14. Облік короткострокових зобов’язань 

1. Основніпоняттяпоточноїзаборгованості. Визнаннязобов’язань за 

придбані товарно-матеріальні та нематеріальніцінності, послуги.  

2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  

3. Оцінказобов’язань за короткостроковимипозиками. 

4. Документуваннягосподарськихоперацій з 

облікупоточноїзаборгованості за довгостроковимизобов’язаннями.  

5. Обліквиданихкороткостроковихвідсотковихвекселів.  

 

Тема 15. Облікпраці та її оплати 
1. Поняття про оплату праці та заробітну плату. Фактори, 

щовизначаютьрозмірзарплати: складність і умовивиконуваноїроботи, 

професійно-діловіякостіпрацівника.  

2. Порядок нарахуванняпогодинної оплати праці та 

їхдокументальнеоформлення.  

3. Порядок нарахуваннячергових і 

додатковихвідпустокабокомпенсацій за невикористанівідпустки; порядок 

нарахуваннязарплати за перебування у відрядженнях,вихідноїдопомоги при 

звільненні, у випадкахтимчасовоїнепрацездатності та 

їхдокументальнеоформлення. Порядок створення резерву на 

виплатувідпусток. 

4. Порядок нарахуванняподатку з доходу фізичнихосіб.  

5. Видиутриманьіззаробітної плати за 

рішеннямдержавичисудовихорганів (аліментиіншівиконавчілисти); на 

користьпідприємства за усноючиписьмовоюзгодоюпрацівника 

(відшкодуваннявтрат, утриманняпідзвітнихсум, утримання за допущений 

брак з вини працівника, простоїтощо); утриманні на користьтретіхосіб 

(квартплата); за заявоюпрацівника (утриманняіндивідуальнихкредитів, 

внесківдобровільногострахуваннятощо). 

6. Організаціяаналітичногооблікузаробітної плати.  

 

Тема 16. Облікрозрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язковихплатежів 

1. Класифікаціяподатків і зборів.  

2. Економічнасутність, визначення і видидивідендів.  

3. Відображення в облікурозрахунків з дочірнімипідприємствами та 

з іншими кредиторами.  

4. Облікрозрахунків за страхуванням.  

 



 

Тема 17. Облікдоходів та витрат 
1. Економічнасутністьдоходів і фінансовихрезультатів.  

2. Поняття та класифікаціядоходів. Облік доходів від звичайної 

діяльності.  

3. Економічнасутність та класифікаціявитрат. Загальна 

характеристика рахунків з облікувитрат. Відображенняданих про витрати в 

обліковихрегістрах та розкриттяінформації у фінансовійзвітності. 

4. Класифікаціявитратза елементами. Взаємозв'язок елементів 

витрат та статей калькуляції. Облік витрат операційної діяльності на 

рахунках класу 8.  

5. Формування та облік собівартості реалізованої продукції 

(товарів, робіт, послуг).  

6. Поняття та склад загальновиробничих витрат. 

Облікадміністративнихвитрат. Документування та порядок 

списанняадміністративнихвитрат.  

7. Склад витрат на збут. Первиннідокументипронакопиченнівитрат 

на збут.  

8. Склад іншихопераційнихвитрат.  

9. Поняття та склад фінансовихвитрат та втратвідучасті в капіталі.  

10. Способи узагальнення витрат та їх характеристика та 

відображення у звітності.  

 

Тема 18. Облікдоходівмайбутніхперіодів 
1. Поняттядоходівмайбутніхперіодів. Документуванняоперацій з 

облікудоходівмайбутніхперіодів.  

2. Відображення на 

рахункахбухгалтерськогооблікудоходівмайбутніхперіодів. 

Відображенняоблікудоходівмайбутніхперіодів в обліковихрегістрах та 

фінансовійзвітності.  

 

Тема 19. Облікфінансовихрезультатівдіяльностіпідприємства 
1. Облік фінансових результатів діяльності. Облік результатів 

звичайної діяльності та надзвичайних подій. 

Обліквикористанняприбуткупідприємства.  

2. Документуванняоперацій з облікуфінансовихрезультатів.  

 

Тема 20. Обліквласногокапіталу 
1. Елементивласногокапіталу.  

2. Облікдодатковогокапіталу. Облікнеоплаченогокапіталу.  

3. Порядок створення резервного капіталу. Аналітичнийоблік 

резервного капіталу. Обліквилученогокапіталу. 

Облікнерозподіленихприбутків (непокритихзбитків).  

4. Поняття та класифікаціязабезпечень у бухгалтерськомуобліку.  

 

 

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 
3. Становлення та розвиток Державної фіскальної служби України. 

4. Організаційна структура органів державної фіскальної служби та їх 

основні завдання.  

5. Функції органів державної фіскальної служби.  

6. Права, обов’язки та відповідальність працівників державної 

фіскальної служби.  

7. Податкова міліція: функції, права та обов’язки.  

8. 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 
5. Сутність податку на додану вартість як форми універсального акцизу.  

6. Становлення ПДВ в Україні.  

7. Платники податку на додану вартість та особливості їх обліку.  

8. Об’єкти та база оподаткування ПДВ.  

9. Ставки ПДВ. 

10. Методика включення ПДВ в ціни товарів, робіт, послуг.  

11. Пільги з податку на додану вартість.  

12. Порядок обчислення податку.  

13. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ.  

14. Порядок сплати та подання податкових декларацій з податку на 

додану вартість.  

15. Порядок відшкодування з бюджету сум податку на додану вартість.  

16. 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 
4. Платники податку на доходи фізичних осіб, об’єкти оподаткування та 

особливості їх визначення при нарахуванні доходів.  

5. Податкові агенти.  

6. Податкова знижка з податку на доходи фізичних осіб та особливості її 

нарахування.  

7. Податкова соціальна пільга та порядок її нарахування.  

8. Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи 

фізичних осіб до бюджету.  

9. Порядок подання фізичними особами річної декларації про майновий 

стан і доходи (податкової декларації). 

10. Порядок подання податковими агентами звітності до органів 

податкової служби щодо виплачених доходів та утриманих сум податку з 

фізичних осіб. 

11. Відповідальність платників.  

12. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Державна фіскальна служба України 

Університет державної фіскальної служби України 

 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 



 

для проведенняфахового вступного випробування 

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра  

на І курс (зі скороченим строком навчання)  

та на ІІ-ІІІ курс (на вакантні місця)  

на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» 

 

На виконання завдань тесту Вам дається 2 години. 

На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді. 

Тільки один варіант відповіді є правильним. 

Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається. 

 Вступне тестове завдання з 1 до 50 оцінюється 2-ма балами. 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ №  

 

1. Баланс поділяється на дві частини: 
А) ліворуч показано актив, праворуч – зобов’язання; 

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

В) ліворуч показано актив, праворуч – власнийкапітал і зобов’язання; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

2. Кредитовий оборот по пасивному рахунку показує: 

А) збільшеннямайна; 

Б) збільшеннякапіталутазобов’язань; 

В) зменшеннякапіталу; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

3. Первинними документами для нарахуванняосновноїзаробітної 

плати робітникам 

відрядникам є: 

А) табель облікуробочого часу; 

Б) наряд на відрядну роботу, маршрутні листки, 

відомістьвипускупродукції, рапорт про виробіток; 

В) листокнепрацездатності; 

Г) накладна, рахунок-фактура. 

 

4. Короткострокові фінансові інвестиції, які вільно конвертуються у 

певні суми грошових коштів і характеризуються незначним ризиком 

зміни вартості, - це : 

А) поточніфінансовіінвестиції; 

Б) фінансовівкладення; 

В) еквівалентигрошовихкоштів; 

Г) довгостроковіфінансовіінвестиції. 

 



 

5. При журнальній формі обліку облік короткострокових векселів 

одержаних ведуть в: 

А) виписці банку;       

Б) ж. 2; 

В) ж. 3;       

Г) розрахунково-платіжнійвідомості. 

 

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

А) прибутоклишеізджереломпоходження з України; 

Б) дохідсуб’єктагосподарювання; 

В) фінансовий результат до оподаткування; 

Г) прибутокізджереломпоходження 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: 

А) відбуваєтьсязменшеннявід’ємногозначенняфінансового результату 

до оподаткування (збитку); 

Б) фінансовий результат до оподаткування не змінюється; 

В) відбуваєтьсязменшеннявід’ємногозначенняфінансового результату 

до оподаткування (прибутку); 

Г) збільшення позитивного значенняфінансового результату до 

оподаткування (прибутку). 

 

8. Платниками податку на прибуток підприємств є: 

А) фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність з метою 

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

Б) 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; 

В) фізичні чи юридичні особи, які здійснюють підприємницьку 

діяльність; 

Г) 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:  

А) іноземні доходи; 

Б) загальнийрічнийоподатковуванийдохід, одержаний за межами 

України; 

В) загальниймісячнийоподатковуванийдохід, одержаний з різнихджерел 

як на територіїУкраїни так і за її межами; 

Г) загальниймісячнийоподатковуванийдохід з джерелайогопоходження 

в Україні. 

 

10. До складу місячного або річного оподатковуваного доходу 

платника податку включається: 



 

А) дохідвіднадання майна в лізинг, орендуабосуборенду; 

Б) сума державноїдопомоги у виглядіжитловихсубсидій; 

В) допомога на похованняплатникаподатку; 

Г) сума страховихвнесків до Накопичувального фонду. 

 

11. Збільшення зобов’язань записується: 

А) в дебетпасивногорахунку; 

Б) в кредитактивногорахунку; 

В) в кредитпасивногорахунку; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

12. Контирування – це: 

А) проставленнякореспондуючихрахунків на бухгалтерських 

документах; 

Б) позначеннярахунку, щодебетується; 

В) визначеннясуми господарськоїоперації; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

13. Хронологічний та систематичний записи можуть здійснюватися: 

А) тількиокремо;       

Б) тількиразом; 

В) як окремо, так і разом; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

14. Оборот по дебету рахунку дорівнює: 

А) обороту по кредиту цього ж рахунку; 

Б) обороту по кредиту кореспондуючогорахунку; 

В) сумівсіхоперацій, відображених по дебету рахунку; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

15. До витрат на збут належать: 

А) заробітна плата директора підприємства; 

Б) амортизаціябудинкузаводоуправління; 

В) вартістьматеріалів, щобуливитрачені на виготовленняпродукції; 

Г) вартістьпослугрекламноїагенції. 

 

 

 

16. До виробничих витрат не включаються: 

А) загальновиробничівитрати; 

Б) транспортно-заготівельнівитрати; 

В) заробітна плата працівниківвиробництва; 

Г) адміністративнівитрати. 

 

17. Рахунок 36: 

А) балансовий, пасивний, грошовий; 

Б) балансовий, активний, розрахунковий; 



 

В) балансовий, пасивний, фінансово-результативний; 

Г) балансовий, пасивний, розрахунковий. 

 

18. За економічним змістом рахунки поділяються на: 

А) балансові і позабалансові; 

Б) аналітичні і синтетичні; 

В) рахунки обліку господарських засобів, зобов’язань, власного 

капіталу і господарськихпроцесів; 

Г) активні і пасивні. 

 

19. “Сальдо” і “залишок” – поняття ідентичні: 

А) для всіх рахунків; 

Б) для рахунків матеріальних цінностей; 

В) для активних рахунків; 

Г) вірної відповіді немає. 

 

20. Чи погоджуєтесь ви з твердженням, що синтетичні рахунки не 

мають натуральних показників:  

А) так; 

Б) ні; 

В) мають в окремих випадках; 

Г) вірної відповіді немає. 

 

21) Об’єктомоподаткуванняподатку на прибутокпідприємств є: 

А) прибуток лише із джерелом походження з України; 

Б) дохід суб’єкта господарювання; 

В) фінансовий результат до оподаткування; 

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

 

22) Якщо за результатами 

звітногоперіодупередбаченоздійсненнякоригування шляхом 

зменшенняфінансового результату до оподаткування, то в цьомуразі: 

А) відбувається зменшення від’ємного значення фінансового результату 

до оподаткування (збитку); 

Б) фінансовий результат до оподаткування не змінюється; 

В) відбувається зменшення від’ємного значення фінансового результату 

до оподаткування (прибутку); 

Г) збільшення позитивного значення фінансового результату до 

оподаткування (прибутку). 

 

23. Ставка податку на додану вартість становить: 

А) 10%;   

Б) 22%;    

В) 0%, 20%;    

Г) 5%, 20%. 

 

24. Дохід підприємства – це: 



 

А) загальна сума доходу платника податку від всіх видів діяльності, 

отриманого протягом звітного періоду; 

Б) різниця в ціні; 

В) дохід, отриманий від реалізації продукції; 

Г) дохід, отриманий від позареалізаційних операцій. 

 

25. Акцизний податок – це: 

А) податок на високорентабельні товари;   

Б) специфічний акциз; 

В) непрямий податок;            

Г) всі відповіді вірні. 

 

26. Об'єктом оподаткування громадян, які мають постійне місце 

проживання в Україні, є: 

А) сукупний оподатковуваний дохід отриманий із різних джерел з 

походженням його з території України; 

Б) дохід, отриманий у вигляді  премії та допомоги; 

В) дохід, отриманий в натуральній формі, заробітна плата. 

Г) всі відповіді вірні. 

 

27.Мито – це: 

А) не прямий податок;        

Б) податок, що справляється з підакцизних товарів; 

В) податок на споживання; 

Г) всі відповіді вірні. 

 

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

А) земельний збір; 

Б) орендну плату; 

В) земельний податок;      

Г) комунальний податок. 

 

29. Податковий кредит – це: 

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

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

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

податку та сплачувати його до бюджету; 

Г) сума ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету. 

 

30. Об'єктом оподаткування податку на прибуток є: 

А) відпускна ціна; 

Б) сукупний дохід;  

В) прибуток;  

Г) роздрібна ціна. 

 

31. До переліку підакцизних товарів не входить: 

А) вина марочні; 



 

Б) цигарки без фільтру;  

В) емальований посуд;  

Г) правильної відповіді немає. 

 

32. Платниками податку з доходів фізичних осіб є: 

А) фізичні та юридичні особи; 

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

В) громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства як 

ті,що  мають, так і ті, що не мають постійного місця проживання в Україні. 

Г) всі відповіді вірні. 

 

33) Державну фіскальну службу України як центральний орган 

виконавчої влади було створено: 

А) 19 червня 2013 р.  

Б) 21 травня 2014 р.  

В) 1 січня 2015 р.  

Г) 7 вересня 1990 р. 

 

34) Податкові служби, що поєднують адміністрування податків і 

митних платежів належать до: 

А) комплексного типу; 

Б) спеціалізованого типу; 

В) змішаного типу; 

Г) універсального типу. 

 

35) Спеціалізовані податкові служби здійснюють: 

А) адміністрування податків; 

Б) адміністрування податків і митних платежів; 

В) адміністрування податків, внесків у фонди соціального забезпечення  

і митних платежів; 

Г) адміністрування податків, внесків у фонди соціального забезпечення. 

 

 

 

36) Операції з підакцизними товарами, які звільняються від 

оподаткування акцизним податком: 

А) реалізації підакцизних товарів (продукції), крім нафтопродуктів, 

вироблених на митній території України, що використовуються як 

сировина для виробництва підакцизних товарів (продукції); 

Б) реалізації вироблених в Україні підакцизних товарів шляхом 

продажу, обміну їх на інші товари, безплатної передачі або з частковою 

оплатою їх; 

В) придбання імпортних товарів за іноземну валюту або в порядку 

обміну чи безкоштовній передачі; 

Г) реалізації товарів для власного споживання, промислової переробки 

(крім оборотів з реалізації для виробництва підакцизних товарів) а також 

для своїх працівників. 



 

 

37) Податок на споживання, який стягується з товарів, що 

переміщуються через митний кордон України – це: 

А) плата за виконання митних формальностей; 

Б) мито; 

В) акцизний податок; 

Г) ПДВ. 

 

38) Митний тариф України – це систематизований перелік ставок: 

А) непрямих податків, що діють в Україні; 

Б) ввізного мита; 

В) платежів за виконання митних формальностей; 

Г) мита і акцизного податку. 

 

39) За періодом дії мито поділяється на : 

А) ввізне, вивізне і транзитне; 

Б) постійне і сезонне; 

В) конвенційне і автономне; 

Г) антидемпінгове, компенсаційне і спеціальне. 

 

40) Вид ставки рентної плати за спеціальне використання води: 

А) адвалорна; 

Б) специфічна; 

В) комбінована; 

Г) змішана. 
 

41. Традиційно в Україні господарський облік поділяють на: 

А) фінансовий, податковий, управлінський;    

Б) оперативний, статистичний, бухгалтерський; 

В) бухгалтерський, виробничий, управлінський;   

Г) вірної відповіді немає. 

 

42.Випуск готової продукції з виробництва приведе до таких змін 

у балансі: 

А) відбудуться протилежні зміни двох статей в активі; 

Б) відбудуться протилежні зміни двох статей в пасиві; 

В) зросте підсумок баланс; 

Г) зменшиться підсумок балансу. 

 

43. Знайдіть невірне твердження 

А) субрахунки об’єднують аналітичні рахунки;  

Б) субрахунки узагальнюються синтетичним рахунком; 

В) субрахунок об’єднує синтетичні рахунки;   

Г) субрахунки – це рахунки другого порядку. 

 



 

44. Спеціальна таблиця, призначена для відображення 

документально оформлених господарських операцій у системі рахунків, 

накопичення та зберігання облікової інформації – це: 

А) обліковий регістр;  

Б) план рахунків;  

В) баланс;  

Г) звіт про фінансові результати. 

 

45.Вказати кореспонденцію рахунків: “На поточний рахунок 

надійшли кошти по кредиту з банку”: 

А) Д-т 31 К-т 62;     

Б) Д-т 30 К-т 36;     

В) Д-т 31 К-т 60;    

Г) Д-т 60 К-т 31. 

 

46. Як здійснюється передача землі у власність за плату: 

А) за нормативною ціною;  

Б) за ринковоюціною;  

В) за обліковоюціною; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

47. Платникамиподаткущодо ПДВ - є: 

А) тількиюридичні особи;  

Б) тількифізичні особи; 

В) тількиіноземніюридичні і фізичні особи;  

Г) юридичні та фізичні особи. 

 

48. Чивключаютьдо складу витратсумикоштів, витрачених на 

проведення свят та розваг: 

А) так;  

Б) ні;  

В) інколи;  

Г) відповідно до Податкового кодексу. 

 

49. Специфічніакцизице: 

А) виднепрямихподатків, 

щовстановлюєтьсядержавоюзметоюоблікуімпортнихтоваріввумовахвільноїзо

внішньоїторгівлі; 

Б) вид непрямихподатків, щовстановлюються  для окремихтоварів 

за окремими ставками; 



 

В) вид непрямихподатків, щовстановлюються для окремихтоварів за 

окремими ставками в залежностівідвеличиниприбутку; 

Г) вірноївідповідінемає. 

 

50. За якоюставкоюоподатковуєтьсявиграшчи приз фізичної особи: 

А) 5%;                       

Б) 20%;                       

В) 30%;                        

Г) вірноївідповідінемає. 

 

 

Голова фахової атестаційної комісії    А.М. Савченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра  

на І курс (зі скороченим строком навчання)  

та на ІІ-ІІІ курс (на вакантні місця)  

на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» 

 

Фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з 

Правилами прийому на навчання до Університету державної фіскальної 

служби України в 2019 році. 

Форма проведення – тестова.  

Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті –50 (для фахового 

вступного випробування). 



 

Кожне завдання передбачає чотири варіанти відповіді один із яких 

правильний. 

Тривалість тестування –2 астрономічні години (для фахового вступного 

випробування).  

Складеним вважається фахове вступне випробування за результатами 

якого вступник набрав не менше 50% від загальної кількості балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за 

результатами фахового вступного випробування становить 100 балів, 

правильна відповідь на один тест – 2 бали. 
 

Шкала переведення кількості правильних відповідей у кількість 

балів, отриманих за результатами фахового вступного випробування за 

100-бальною та 2-бальною шкалою 
Кількість вірно виконаних 

тестових завдань 

Кількість балів, отриманих 

за результатами фахового 

вступного випробування 

Еквівалент оцінки за 2-х 

бальною шкалою 

42-50 90-100 (відмінно)  

зараховано 34-41 70-89 (добре) 

25-33 50 -69 (задовільно) 

Менше 25 Менше 48 (незадовільно) не зараховано 
 

Перевірка робіт екзаменаторами здійснюється чорнилом червоного 

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

правильної «-». 
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РЕЦЕНЗІЯ  

НА ПРОГРАМУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

при вступі на навчання для здобуття ступеня бакалавра  

на І курс (зі скороченим строком навчання)  



 

та на ІІ-ІІІ курс (на вакантні місця)  

на основі здобутого ОКР молодшого спеціаліста  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

освітньої програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика» 

 

Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання 

для здобуття ступеня бакалавра на ІІІ курс (на вакантні місця) на основі 

здобутого ОКР молодшого спеціаліста галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньої 

програми «Облік, податковий аудит та бізнес-аналітика», розроблена 

відповідно до Методичних рекомендацій підготовки програм та 

екзаменаційної документації з фахових вступних випробувань, додаткових 

вступних випробувань, вступних іспитів для вступу на навчання до 

Університету державної фіскальної служби України. 

З метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору 

абітурієнтів на навчання за освітнім ступенем, бакалавр зі спеціальності 071 

«Облік і оподаткування» в межах ліцензованого обсягу спеціальності, 

програма фахового вступного випробування на основі здобутого ОКР 

молодшого спеціаліста включає матеріал державної програми з наступних 

дисциплін «Бухгалтерський облік», «Податкова система». 

У програмі визначені мета, завдання фахового вступного випробування 

та вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів для вступу на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра.  

Зокрема, метою фахового вступного випробування  є визначення рівня 

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 (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, 

критеріїв оцінювання результатів фахового вступного випробування, списку 

рекомендованих джерел. 

Фахове  вступне випробування проводиться у строки та згідно з 

Правилами прийому на навчання до Університету державної фіскальної 

служби України в 2019 році. Форма проведення – тестова.  
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