
 

 

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. 

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. 

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. 

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. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


