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ВСТУП 

 

Мета випробування – з’ясування рівня знань та вмінь, необхідних 

вступникам для опанування ними навчальної програми за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування». 

Завдання випробування – оцінювання теоретичної підготовки вступників з 

фахових дисциплін; виявлення рівня їх аналітичних здібностей, вміння 

узагальнювати теоретичну інформацію; оцінювання спроможності вступників до 

послідовного, логічного та аргументованого викладення навчального матеріалу та 

власних думок; визначення здатності застосовувати набуті знання в практичній 

діяльності. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» молодші спеціалісти повинні мати базову освіту за будь-якою 

спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі 

природно-наукових, загальноекономічних дисциплін та дисциплін професійного 

спрямування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Метою розробки програми є надання можливості ґрунтовної підготовки до 

успішного складання фахового випробування. 

У програмі подано перелік тем та питань, що виносяться на фахове 

випробування, критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів складності, 

рекомендовану літератури для підготовки до фахового випробування. 

Для забезпечення ефективності реалізації завдань освіти і професійної 

підготовки, які визначені освітньо-професійною програмою спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», вступники проходять конкурсний відбір. Фахове 

випробування проводиться українською мовою. 

 

1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

На фахове випробування на навчання за першим (бакалаврським) рівнем на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» виносяться наступні дисципліни: 

1. «Бухгалтерський облік». 

2. «Податкова система». 
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2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Прийом на навчання за першим (бакалаврським) рівнем на базі освітньо-

кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» здійснюється відповідно з Правилами прийому до Криворізького 

національного університету, а також Положенням про організацію прийому на 

навчання до Криворізького національного університету за першим 

(бакалаврським) рівнем на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» у формі комплексного письмового фахового випробування зі 

спеціальності. 

Фахове випробування на навчання за першим (бакалаврським) рівнем на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» проводиться за білетами 

фахового випробування, які містять 24 тестових завдання, що складені за 

Програмами підготовки з дисциплін «Бухгалтерський облік» та «Податкова 

система». 

До білета включаються тестові завдання різних рівнів складності: від простих 

до складних. Тому кожен учасник фахового випробування зможе знайти ті 

завдання, які буде спроможний розв’язати. 

Тривалість виконання письмової роботи – 120 хвилин. 

 

 

 

 

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, 

ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

 

3.1. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 

1.1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку. 

1.2. Користувачі бухгалтерської інформації. 

1.3. Бухгалтерський облік у системі наук. 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

2.1.  Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

2.2.  Базові принципи бухгалтерського обліку. 

2.3.  Метод бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку 

та їх використання на підприємствах 

3.1.  Методичні прийоми бухгалтерського обліку. 

Тема 4. Бухгалтерський баланс 

4.1. Суть і побудова бухгалтерського балансу. 

4.2. Структура балансу. 

4.3. Вплив господарських операцій на баланс. 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

5.1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст і побудова. 
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5.2. Метод подвійного запису. 

5.3. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. 

5.4. План рахунків бухгалтерського обліку. 

Тема 6. Документація, інвентаризація 

6.1. Документи, як джерело первинної інформації. 

6.2. Вимоги до змісту й оформлення документів. 

6.3. Класифікація документів. 

6.4. Інвентаризація в системі первинного обліку. 

Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку 

7.1. Поняття оцінки в бухгалтерському обліку. 

7.2. Калькуляція: сутність, види, значення. 

7.3. Калькулювання собівартості продукції. 

Тема 8. Облік основних господарських процесів 

8.1. Сутність та види господарських процесів. 

8.2. Облік процесу виробництва. 

8.3. Облік процесу постачання. 

8.4. Облік процесу реалізації. 

Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на 

промислових підприємствах 

9.1. Облікові реєстри і їх класифікація. 

9.2. Техніка облікової реєстрації. 

9.3. Способи виправлення помилок в облікових реєстрах. 

9.4. Форми бухгалтерського обліку. 

Тема 10. Облік основних засобів 

10.1. Основні засоби, їх класифікація і оцінка. 

10.2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік основних засобів. 

10.3. Облік наявності та руху основних засобів. 

10.4. Облік амортизації та зносу основних. 

10.5. Облік інших необоротних матеріальних активів 

Тема 11. Облік нематеріальних активів 

11.1. Нематеріальні активи, їх класифікація і оцінка. 

11.2. Первинний, аналітичний і синтетичний облік нематеріальних активів. 

11.3. Облік наявності та руху нематеріальних активів. 

11.4. Облік амортизації та зносу нематеріальних активів. 

Тема 12. Облік виробничих запасів 

12.1. Запаси, їх класифікація і оцінка. 

12.2. Облік наявності та руху запасів. 

12.3. Облік виробничих запасів. 

12.4. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

12.5. Облік витрат виробництва. 

12.6. Облік браку у виробництві. 

12.7. Облік напівфабрикатів. 

12.8. Облік готової продукції. 

12.9. Облік товарів. 

Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 

13.1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунків. 
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13.2. Загальний порядок ведення касових операцій. 

13.3. Облік касових операцій. 

13.4. Облік коштів на поточному рахунку. 

13.5. Поняття та види дебіторської заборгованості. 

13.6. Облік поточної дебіторської заборгованості. 

13.7. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. 

13.8. Резерв сумнівних боргів: поняття, методика створення та облік. 

Тема 14. Облік фінансових інвестицій 

14.1. Фінансові інвестиції: поняття та види. 

14.2. Визнання та оцінка фінансових інвестицій. 

14.3. Облік фінансових інвестицій. 

Тема 15. Облік власного капіталу 

15.1. Характеристика складових власного капіталу підприємства. 

15.2. Облік власного капіталу. 

Тема 16. Облік зобов’язань 

16.1. Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових 

взаємовідносин. 

16.2. Облік довгострокових зобов’язань. 

16.3. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

16.4. Облік іншої поточної заборгованості. 

Тема 17. Облік праці та її оплати 

17.1. Заробітна плата: поняття, види та форми. 

17.2. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати 

праці. 

17.3. Відображення операцій з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

17.4. Облік розрахунків за страхуванням. 

Тема 18. Облік витрат діяльності підприємств 

18.1. Сутність та класифікація витрат, їх визнання. 

18.2. Облік операційних витрат підприємства. 

18.3. Облік витрат за економічними елементами. 

Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів діяльності 

19.1. Економічна сутність доходу та прибутку. 

19.2. Визнання та класифікація доходів. 

19.3. Первинний, аналітичний та синтетичний облік доходів підприємства. 

19.4. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. 

Тема 20. Фінансова звітність 

20.1. Склад і призначення фінансової звітності. 

20.2. Порядок складання фінансової звітності. 
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3.2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 
 

Тема 1. Сутність і види податків 

1.1. Сутність податків. Принципи податкового законодавства. 

1.2. Основні елементи податку. 

1.3. Види загальнодержавних та місцевих податків та зборів на території 

України. 

Тема 2. Податок на додану вартість 

2.1. Платники податку на додану вартість, їх реєстрація. Податкові періоди. 

2.2. Ставки ПДВ. Об’єкт оподаткування та пільги з ПДВ. 

2.3. Визначення податкової бази за ПДВ на підприємствах. 

2.4. Податкові накладні та їх реєстрація. 

2.5. Податкове зобов’язання з ПДВ та дата його виникнення. 

2.6. Податковий кредит з ПДВ та дата його виникнення. 

Тема 3. Акцизний податок 

3.1. Платники акцизного податку. 

3.2. Об’єкти та база оподаткування акцизним податком. 

3.3. Підакцизні товари та ставки акцизного податку. 

3.4. Дата виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку. 

3.5. Порядок обчислення податку з товарів, вироблених на митній території 

України, а також реалізованих суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі. 

3.6. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на митну територію 

України. 

3.7. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів за адвалорними 

ставками. 

3.8. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів. 

3.9. Порядок і строки сплати акцизного податку. 

3.10. Особливості оподаткування алкогольних напоїв. 

3.11. Виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування 

алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

3.12. Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів. 

3.13. Акцизні склади. 

3.14. Акцизна накладна. 

Тема 4. Мито 

4.1. Сутність мита і його види за основними класифікаційними ознаками. 

4.2. Платники мита. 

4.3. База оподаткування митом. 

4.4. Ставки мита та тарифні пільги. 

4.5. Звільнення від оподаткування митом. 

4.6. Митна вартість. Митний режим. 

Тема 5. Податок на прибуток підприємств 

5.1. Класифікація платників податку на прибуток. Податкові періоди. 

5.2. Об'єкт та ставки оподаткування податком на прибуток підприємств. 

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб 

6.1. Платники податку з доходів фізичних осіб. 
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6.2. Об’єкт та база оподаткування податком з доходів фізичних осіб. 

6.3. Ставки податку з доходів фізичних осіб. 

6.4. Податкова соціальна пільга. 

Тема 7. Екологічний податок 

7.1. Загальна характеристика екологічного податку підприємств. 

7.2. Екологічний податок за стаціонарні джерела забруднення підприємств. 

7.3. Екологічний податок за викиди забруднюючих речовин у водні об’єкти 

підприємств. 

7.4. Екологічний податок за розміщення відходів підприємств. 

7.5. Екологічний податок за викиди пересувними джерелами забруднення 

підприємств. 

Тема 8. Рентна плата 

8.1. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин. 

8.2. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням 

корисних копалин. 

8.3. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України. 

8.4. Рентна плата за спеціальне використання води. 

8.5. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

8.6. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України. 

Тема 9. Єдиний податок 

9.1. Порядок справляння єдиного податку. 

9.2. Порядок ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку.  

9.3. Порядок обрання, переходу на спрощену систему оподаткування та відмови 

від неї. 

9.4. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку. 

Тема 10. Податок на нерухоме майно 

10.1. Загальні вимоги до справляння податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

10.2. Порядок обчислення та сплати податку на нерухоме майно.  

Тема 11. Транспортний податок 

11.1. Загальний порядок справляння транспортного податку. 

11.2. Порядок обчислення та сплати транспортного податку. 

Тема 12. Плата за землю 

12.1. Загальний порядок справляння земельного податку. 

12.2. Порядок обчислення та сплати плати за землю. 

12.3. Оренда землі. 

Тема 13. Збір за місця для паркування транспортних засобів 

13.1. Загальні вимоги до порядку справляння збору за місця для паркування 

транспортних засобів. 

13.2. Порядок обчислення та сплати збору за місця для паркування транспортних 

засобів. 

Тема 14. Туристичний збір 

14.1. Загальні вимоги до порядку справляння туристичного збору. 

14.2. Порядок обчислення та сплати туристичного збору. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ 

 

Білет для фахового випробування складається з 45 тестів трьох рівнів 

складності: 

- 1 рівень складності – простий (8 тестових завдань); 

- 2 рівень складності – середній (8 тестових завдань); 

- 3 рівень складності – складний (8 тестових завдань). 

Оцінюються письмові відповіді вступників за такими критеріями: 

- за правильну відповідь на одне тестове завдання 1 рівня складності 

вступник отримує 0,8 бали. За неправильну відповідь – 0 балів; 

- за правильну відповідь на одне тестове завдання 2 рівня складності 

вступник отримує 1,0 бал. За неправильну відповідь – 0 балів; 

- за правильну відповідь на одне тестове завдання 3 рівня складності 

вступник отримує 1,2 бали. За неправильну відповідь – 0 балів. 

 

 

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ 

ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
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літератури, 2019.  356 с. 

2. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підручник. Тернопіль: ТНЕУ, 

2016.  480 с. 

3. Бухгалтерський облік (особливості ведення на гірничо-збагачувальних 

комбінатах України): навч. посіб. / за ред. В.Я. Нусінова. Кривий Ріг: Видавничий 

дім, 2011. 640 с. 

4. Бухгалтерський облік (особливості ведення на гірничо-збагачувальних 

комбінатах України): навч. посіб. / за ред. В.Я. Нусінова. Вид. 2-е, перероб.  

Кривий Ріг: Видавець Р.А. Козлов.  2014.  611 с.  

5. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Давидюк Т.В., Манойленко О.В., 

Ломаченко Т.І. , Резніченко А.В.  Харків, Видавничий дім «Гельветика», 2016.  

392 с. 

6. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посіб. / за ред. Р.Л. Хом’яка, 
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2017.  552 с. 

8. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / В. М. Соболєв, І. А. Косата, Т. В. Розіт 

тощо; за ред. В. М. Соболєва. Х.: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 222 с. 

9. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / Н.С. Акімова, О.О. Говоруха, Л.О. 

Кирильєва, Т. О. Євлаш. Х.: ХДУХТ, 2019. 182 с. 

10. Бухгалтерський облік: підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. 

Гудзь та ін. Тернопіль: ТНЕУ, 2018. 460 с. 
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