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ВСТУП 
  

 Програма фахових випробувань абітурієнтів, які здобули ступінь 
бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, 
спеціаліста за іншою спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного 
рівня молодшого спеціаліста, спеціальності  071 «Облік і оподаткування» 
охоплює всі основні вимоги до підготовки абітурієнтів. Для успішного 
вивчення фахових дисциплін в інституті потрібно мати міцні і систематичні 
знання з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Фінанси 
підприємств». 
 У запропонованій програмі стисло наведено зміст тем дисциплін, де 
вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти абітурієнт. Також 
наводиться перелік основних питань з кожної дисципліни, що виносяться на 
вступне випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту 
систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба 
звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Абітурієнти повинні: 
- знати суть, функції та значення бухгалтерського обліку; види, предмет і 

метод обліку; поняття про бухгалтерський баланс, його структуру, типи змін; 
побудову рахунків, узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку; 
бухгалтерські документи, їх класифікацію, організацію документообороту та 
порядок проведення інвентаризації; класифікацію рахунків бухгалтерського 
обліку; поняття та роль облікових регістрів у бухгалтерському обліку, їх 
класифікацію, матеріальні носії облікової інформації, форми бухгалтерського 
обліку та форми звітності; сутність і мету оподаткування; функції податків, їх 
види, елементи; склад  податкової системи України; принципи та порядок 
нарахування й сплати різних видів податків, зборів, інших обов'язкових 
платежів; порядок й особливості нарахування та сплати податків з фізичних осіб; 
види   та   обсяги   відповідальності за несвоєчасну та неповну сплату податків, 
несвоєчасне подання звітності, ухилення від оподаткування; сутність, функції 
фінансів підприємств; механізм і методи фінансової діяльності підприємств; 
організацію грошових розрахунків підприємств; характеристику та склад 
грошових надходжень підприємств;  сутність прибутку та порядок його 
формування і розподілу; склад, структуру, джерела формування оборотних 
коштів; необхідність і суть кредитування підприємств;  систему показників 
оцінки ефективності використання основних засобів; необхідність і значення 
фінансового стану підприємства; 

- уміти групувати засоби за складом і джерелами їх утворення; складати 
бухгалтерський баланс; відображати на рахунках бухгалтерського обліку 
господарські операції; чітко визначити коло податків, які зобов’язане сплачувати 
будь-яке підприємство; правильно нарахувати та своєчасно сплатити будь-які 
види податкових платежів; виявити можливості щодо зменшення легальним    
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шляхом податкового навантаження підприємства,  зокрема,   шляхом   переходу   
на  спрощену систему оподаткування, зміни типу господарських операцій тощо; 
визначити особливості податкового та бухгалтерського обліку щодо розрахунку 
об’єктів оподаткування та нарахування платежів; користуватися технікою 
фінансових розрахунків; вирішувати ситуації з кредитування підприємств; 
оцінювати фінансовий стан підприємства та ефективність використання 
оборотних коштів; визначати результати фінансово-економічної діяльності 
підприємства. 

 

ОПИС ОСНОВНИХ ТЕМ  
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. Предмет і метод 
бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського 
обліку і подвійний запис. Первинне спостереження, документація та 
інвентаризація. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського 
обліку. Облік господарських процесів. Основи бухгалтерської звітності.  
 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
Податкова система, її суть і значення. Пряме оподаткування. Податок на 

прибуток підприємств. Оподаткування доходів фізичних осіб. Майнове 
оподаткування. Система ресурсних платежів. Система місцевих податків і 
зборів. Непрямі податки. Податок на додану вартість. Єдиний соціальний 
внесок. Контроль за сплатою податків. 

 
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

Сутність і основи організації фінансів підприємств. Організація грошових 
розрахунків підприємств. Формування і використання прибутку. 
Оподаткування підприємств. Оборотні кошти та їх організація на 
підприємствах. Кредитування підприємств. Оцінювання фінансового стану 
підприємств. Фінансове планування на підприємствах.  

 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
1. Суть функції та значення бухгалтерського обліку. 
2. Види господарського обліку.  
3. Вимірники, що застосовуються в обліку.  
4. Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації. 
5. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.  
6. Облікова політика, завдання та вимоги до бухгалтерського обліку. 
7. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 
8. Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за 

джерелами їх утворення. 
9. Елементи методу бухгалтерського обліку. 
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10. Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова. Значення бухгалтерського 
балансу. 

11. Типи змін в балансі. 
12. Поняття, суть, значення та види класифікації рахунків. 
13.  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.  
14. Бухгалтерські документи, їх класифікація.   
15. Поняття про первинне спостереження й облікові документи, їх значення і 

роль. 
16. Вимоги до змісту, структури і оформлення документів.  
17. Порядок прийняття, перевірки та бухгалтерської обробки документів. 
18. Способи виявлення та виправлення помилок в обліку: коректурний, 

сторнування, додаткових проводок. 
19. Класифікація бухгалтерських документів. 
20. Порядок організації документообороту та зберігання документів. 
21. Інвентаризація, її види і значення. 
22. Поняття, суть та значення класифікації рахунків. 
23. Поняття плану рахунків, його зміст, взаємозв’язок між планом рахунків і 

балансом. 
24. Поняття та роль облікових регістрів у бухгалтерському обліку.  
25. Класифікація облікових регістрів за: змістом, характером записів, видом 

вимірників, формою побудови, цільовим напрямом і формою. 
26. Матеріальні носії облікової інформації, їх класифікація. Методика та 

техніка облікової реєстрації.  
27. Правила ведення облікових регістрів. 
28. Нормативні документи, що регламентують порядок облікової реєстрації 

та етапи облікової реєстрації. 
29. Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. 
30. Звітність, її роль та значення в управлінні. Склад фінансової звітності. 

 
ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

1. Економічна сутність податків, їх роль, функції  та класифікація.  
2. Податкова система та податкова політика. 
3. Податкова служба, її склад, права, обов’язки, функції. 
4. Прямі податки, їх суть та значення в системі оподаткування. 
5. Непрямі податки, їх суть та значення в системі оподаткування. 
6. Порядок обчислення податку на прибуток. 
7. Розрахунки і звітність по податку  на прибуток. 
8. Сутність ПДФО.  
9. Загальний оподатковуваний доход та порядок його формування. 
10. Порядок обчислення ПДФО, сплата, подання та складання звітності. 
11. Збір за першу реєстрацію транспортного засобу: платники, об’єкт, ставки 

податку порядок подання звітності та сплати. 
12. Плата за землю:  платники, об’єкт, ставки податку порядок подання 

звітності та сплати. 



 

5 
 

13. Сутність ПДВ. Платники, ставки, об’єкт оподаткування.  
14. Пільги ПДВ.  
15. Порядок нарахування, формування звітності та сплати ПДВ до бюджету. 
16. Акцизний податок.  
17. Мито: платники, ставки, порядок обчислення, сплати  та подання 

звітності. 
18. Екологічний податок:  платники, об’єкт, ставки податку, порядок подання 

звітності та сплати податку. 
19. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом:  платники, 

об’єкт, ставки податку порядок подання звітності та сплати. 
20. Рентна плата  за спеціальне  використання води. 
21. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.  
22. Система місцевих податків і зборів. 
23. Сутність ЄСВ: платники, база нарахування, ставки. 
24. Порядок обчислення, сплати та подання звітності по ЄСВ. 
25. Спрощена система оподаткування юридичних осіб. 
26. Спрощена система оподаткування фізичних осіб підприємців. 
27. Фіксований сільськогосподарський податок. 
28. Контроль над сплатою прямих податків. 
29. Контроль над сплатою непрямих податків.  
30. Контроль над сплатою інших податків. 

 
ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Сутність, функції та завдання фінансів підприємств.  
2. Зовнішні та внутрішні фінансові відносини діяльності  підприємств. 
3. Поняття фінансової діяльності підприємств. Механізм фінансової 

діяльності  підприємств.   
4. Методи організації фінансової діяльності підприємств.  
5. Суть та форми  грошових розрахунків в організації виробничо-

господарської діяльності підприємств.  
6. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.  
7. Економічна характеристика і склад грошових надходжень підприємств. 
8. Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт і послуг.  Чинники, що 

впливають на розмір виручки  від реалізації продукції.  
9. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. 
10. Суть прибутку. Порядок формування прибутку підприємств. 
11. Розподіл і використання прибутку підприємства. 
12. Поняття рентабельності, її види та показники. 
13. Поняття про систему оподаткування, принципи її побудови. 
14. Класифікація податків, їх функції. 
15. Вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємства. 
16. Суть оборотних коштів і їх організація.  Склад і структура оборотних 

коштів. Джерела формування коштів. 
17. Показники ефективності використання оборотних коштів. 
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18. Поняття норм і нормативів обігових коштів.  
19. Методи визначення потреби в оборотних коштах.  
20. Необхідність та сутність кредитування підприємств. Види кредитів, що 

надаються підприємствам. 
21. Види банківського кредиту, їх характеристика. 
22. Умови та порядок отримання банківського кредиту. 
23. Порядок погашення банківського кредиту підприємством. 
24. Небанківське кредитування підприємств. 
25. Суть основних засобів та їх відтворення. 
26. Показники стану та ефективності використання основних засобів. 
27. Сутність, мета та завдання оцінки фінансового стану підприємства. 
28. Ознаки фінансової стабільності організацій і підприємств. 
29. Зміст, мета й завдання фінансового планування. 
30. Принципи і методи фінансового планування. 

 

 
СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

УКРКООПСПІЛКА 
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ 

КОЛЕДЖ ЕКОНОМІКИ І ПРАВА 
ВІННИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ІНСТИТУТ 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ                                                       ЗАТВЕРДЖУЮ                                          
Ректор інституту                                                      Директор коледжу 
_______ А. Г. Драбовський                                     _______ К. Д. Якимчук      
«29» березня 2019 р.                                                   «29» березня 2019 р. 

 
 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 
 

для проведення фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які здобули  

ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого 

спеціаліста, спеціаліста за іншою спеціальністю на денну (заочну) форму 

навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

за спеціальністю: 071 «Облік і оподаткування» 

 

1. Охарактеризуйте суть та форми грошових розрахунків в організації 
виробничо-господарської діяльності підприємств.  

2. Охарактеризуйте порядок обчислення податку на прибуток.  
 

3. Задача. 
Виконайте групування господарських засобів за складом і розміщенням, 

та за джерелами утворення станом на 1 грудня поточного року на підставі 
даних Вінницького м’ясокомбінату:  
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                                                                                                                                      (грн.) 

1. Розрахунки з оплати праці 1730,00 
2. Основні засоби  150100,00 
3. Статутний капітал  250100,00 
4. Готова продукція  86380,00 
5. Сировина 10000,00 
6. Додатковий капітал 5200,00 
7. Поточний рахунок в національній валюті  20650,00 
8. Розрахунки з постачальниками і підрядниками 18120,00 
9. Розрахунки з покупцями і замовниками 17020,00 
10. Нерозподілений прибуток 9460,00 
11. Розрахунки з іншими дебіторами 600,00  
12. Розрахунки з іншими кредиторами 140,00 

 
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 

 

Екзаменаційні завдання з фахових випробувань для абітурієнтів, які 
вступають на основі рівня ступеня бакалавра, магістра, освітньо-
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста за іншою 
спеціальністю для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 
спеціаліста спеціальності 071 «Облік і оподаткування» включають в себе 3 
завдання, у тому числі: 

– перші 2 – теоретичні завдання; 
– третє – завдання, що потребує розв'язку. 
Всі завдання, що включені до екзаменаційних білетів мають приблизно 

однаковий рівень складності.  
Для оцінювання відповідей абітурієнтів застосовуються такі критерії та 

шкала оцінювання. 
 

 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодшого спеціаліста спеціальності «Бухгалтерський облік»,  

«Податкова система», «Фінанси підприємств» 
Рівні навч. 
досягнень 

Бали Абітурієнт знає 

І. Початковий 
(1-3) 

1 Абітурієнт частково визначає основні поняття і терміни за 
допомогою екзаменатора.  

 2 Абітурієнт має обмежений обсяг знань, пов'язаний  з 
основними поняттями і термінами бухгалтерського обліку,  
фінансів підприємства. Допускає помилки в розрахунках 
фінансових показників. 

 3 Абітурієнт не чітко орієнтується в основних облікових, 
податкових та фінансових категоріях. Відтворює окремі 
бухгалтерські, фінансові та податкові операції з помилками 
в математичних розрахунках. 
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ІІ. Середній 
(4-6) 

4 Абітурієнт відтворює частину програмного матеріалу з 
фахових дисциплін, усвідомлює застосування знань для 
розв'язання практичного завдання, у відповіді можуть бути 
окремі неточності, помилки. 

 5 Абітурієнт має широкі загальні знання, пов'язані з веденням 
бухгалтерського обліку, організацією фінансів підприємств 
та податкової системи.  

 6 Абітурієнт має конкретні базові знання, пов'язані з 
відмінними особливостями  обліку, фінансів та податків в 
ринкових умовах господарювання, відображення 
господарських  операцій на бухгалтерських рахунках з 
певними неточностями, недостатнє використання 
бухгалтерської, фінансової та податкової  звітності для 
контролю та аналізу господарської діяльності. 

ІІІ. Достатній 
(7-9) 

7 Абітурієнт засвоїв достатньо повно програмний матеріал, 
дає змістовні відповіді з питань ведення бухгалтерського 
обліку, організації фінансової діяльності підприємств та 
ведення податкового обліку. 

 8 Абітурієнт має конкретні базові знання фахових дисциплін, 
вміє складати бухгалтерський баланс, відображати  операції 
на рахунках бухгалтерського обліку, проводити фінансові 
розрахунки, здійснювати оцінку фінансового стану 
підприємства, заповнювати податкову документацію.  

 9 Абітурієнт має значні конкретні теоретичні знання з основ 
бухгалтерського обліку, фінансів підприємств та податкової 
системи. На достатньому рівні володіє методикою 
відображення  операцій на рахунках бухгалтерського 
обліку, визначення основних фінансових показників, їх 
використання для аналізу фінансово-господарської 
діяльності підприємств. 

ІV. Високий 
(10-12) 

10 Абітурієнт вільно володіє програмним матеріалом, має 
значні конкретні базові знання з ведення бухгалтерського 
обліку, вміє правильно нарахувати будь-які види 
податкових платежів, обчислювати та аналізувати всі 
необхідні показники фінансово-господарської діяльності 
підприємств. 

 11 Абітурієнт має глибокі знання програмного матеріалу з 
фахових дисциплін. Вміє групувати засоби за складом і 
джерелами їх утворення, складати бухгалтерський баланс, 
відображати на рахунках господарські операції, визначити 
особливості податкового та бухгалтерського обліку щодо 
розрахунку об’єктів оподаткування та нарахування 
платежів, користуватися технікою фінансових розрахунків, 
визначати результати фінансово-економічної діяльності 
підприємства, оцінювати фінансовий стан підприємства та 
ефективність використання оборотних коштів. 
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 12 Абітурієнт володіє ґрунтовними теоретичними і 
практичними знаннями з фахових дисциплін, висловлює та 
аргументує власну думку щодо рішення практичного 
завдання, оцінює та використовує отриману інформацію. 
Самостійно здатний розв’язати проблемні завдання з 
урахуванням специфіки економічних відносин, в яких 
працюють вітчизняні підприємства, установи, організації.   
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Режим доступу: http: //portal.rada.gov.ua 
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6. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] – 
Режим доступу: http: //kmu.gov.ua 
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