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1. Пояснювальна записка 

 

Програма фахового вступного випробування для 

здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 071  

«Облік і оподаткування» в Черкаському державному бізнес-

коледжі складається з пояснювальної записки, переліку тем, 

що виносяться на вступні випробування, вимог до рівня 

підготовки, критеріїв оцінювання знань та списку 

рекомендованої літератури.  

Мета фахового вступного випробування – визначення 

фахового рівня підготовленості вступників, які бажають 

продовжити навчання для отримання освітнього ступеня бакалавра 

за спеціальністю 071  «Облік і оподаткування». 

Вимоги до фахового рівня підготовленості вступників. 

Обов’язковою умовою для вступу на здобуття освітнього 

ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання є: 

- наявність диплома освітньо-кваліфікаційного рівня - 

молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю; 

- сертифікати ЗНО за 2018 – 2021 років з:  

1. української мови і літератури, 

2. математики/ (математика/історія України /географія /іноземна 

мова / біологія /хімія /фізика ( на вибір) для небюджетних КП),  

-  успішне складання фахового вступного випробування. 
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2. Характеристика змісту програми 

 
Програму фахового вступного випробування складено у 

відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки 

фахівців за ОКР «молодший спеціаліст»  спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування». 

За структурою фахове вступне випробування зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» включає завдання з 

двох фахових дисциплін: «Фінансовий облік», «Податкова 

система» та складається з наступних елементів, які входять до 

кожного білету: 

- тестових завдань: до кожного білету з кожної із зазначених 

дисциплін входить блок тестових завдань закритого типу по 10 

тестів (з наведених чотирьох варіантів відповідей належить обрати 

один правильний); 

- практичного завдання: до кожного білету з дисциплін 

«Фінансовий облік» та «Податкова система» входить по одному 

практичному завданню (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Структура екзаменаційного білета 

 

№ Назва дисципліни Види та кількість завдань 

1. Фінансовий облік 
1 - блок тестових завдань 

1 - практичне завдання 

2. Податкова система 
1 - блок тестових завдань 

1 - практичне завдання 

Разом: 4 

 

Білети охоплюють всі теми із зазначених дисциплін, 

відповідно до ОПП молодшого спеціаліста за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування». Для підготовки і складання фахового 

вступного випробування вступникам відводиться три астрономічні 

години (180 хв). 

Порядок проведення фахового вступного випробування 

визначається Правилами прийому до Черкаського державного 

бізнес-коледжу. 
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3. Зміст навчальної дисципліни  

«Фінансовий облік» 

 

ТЕМА 1. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ 

Економічна сутність грошових коштів. Касові операції та 

порядок їх ведення. Первинні, облікові та звітні документи з 

касових операцій. Облік касових операцій у національній та 

іноземній валюті. Порядок одержання грошових коштів готівкою у 

банку і здавання до банку. Порядок відкриття та використання 

рахунків у банках. Облік операцій на рахунках у банках. Форми 

безготівкових розрахунків  в Україні. 

 

ТЕМА 2. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

Економічна сутність дебіторської заборгованості та її види. 

Облік розрахунків за довгостроковою та поточною дебіторською 

заборгованістю. Документування та облік розрахунків з покупцями 

і замовниками. Порядок створення і використання резерву 

сумнівних боргів. Облік розрахунків із підзвітними особами. Облік 

розрахунків за претензіями та відшкодуванням завданих збитків. 

Облік розрахунків з іншими дебіторами. 

 

ТЕМА 3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ  

Економічна сутність засобів виробництва та їх роль в 

економічному розвитку країни. Складові частини і характеристика 

необоротних активів підприємства. Визнання основних засобів як 

активів підприємства. Класифікація і первісна оцінка основних 

засобів. Характеристика рахунків, в межах яких здійснюється 

синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Інвентарний 

облік наявності і руху основних засобів.  

Шляхи надходження основних засобів. Документальне 

оформлення та облік операцій з надходження основних засобів. 

Економічна сутність амортизації основних засобів. Методи та 

методика нарахування амортизації основних засобів. Облік 

амортизації і зносу основних засобів. Загальна схема записів з 

обліку амортизації і зносу основних засобів. Причини та напрями 

вибуття основних засобів. Документальне оформлення операцій зі 

списання основних засобів унаслідок повного зносу, непридатності 
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для подальшої експлуатації, знищення через стихійне лихо, продаж 

тощо. Кореспонденція рахунків за операціями, пов’язаними з 

вибуттям основних засобів за різними напрямами. 

 

ТЕМА 4. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ 

Поняття, визначення та економічна сутність нематеріальних 

активів, їх склад і види. Нормативно-правове регулювання обліку 

нематеріальних активів. Характеристика рахунків з обліку 

нематеріальних активів. Документальне оформлення надходження 

та первісна оцінка нематеріальних активів. Облік процесу 

придбання і створення нематеріальних активів. Амортизація 

нематеріальних активів, визначення строку використання окремих 

об’єктів нематеріальних активів. Документальне оформлення та 

облік вибуття і списання нематеріальних активів. 

 

ТЕМА 5. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ 

Економічна сутність виробничих запасів і завдання обліку. 

Визнання виробничих запасів як активів підприємства. 

Класифікація запасів. Первісна оцінка виробничих запасів. 

Матеріально-відповідальні особи та порядок документального 

оформлення матеріальної відповідальності. Документальне 

оформлення та облік надходження виробничих запасів. Облік 

виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Методи оцінки 

використаних запасів.  Особливості обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів (МШП).  

 

ТЕМА 6. ОБЛІК  ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА І ГОТОВОЇ 

ПРОДУКЦІЇ 

Витрати виробництва та їх економічна сутність. 

Визначення,  визнання та класифікація витрат на виробництво. 

Собівартість як економічна категорія ринкової економіки. Основні 

етапи обліку витрат виробництва. Методи калькулювання 

собівартості продукції. 

Синтетичний облік виробничих витрат: характеристика 

рахунків 23 „Виробництво”, 90 „Собівартість реалізації”, 91 

„Загальновиробничі витрати”, рахунків 8 класу. Аналітичний облік 

виробничих витрат: за видами виробництв, за статтями калькуляції, 

за елементами витрат.  Оцінка та облік незавершеного 
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виробництва.  

Поняття, класифікація та оцінка готової продукції. Порядок 

формування первісної вартості готової продукції. Документування 

господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції. 

Характеристика рахунку з обліку готової продукції. Облік браку 

продукції. Облік напівфабрикатів власного виробництва. 

 

ТЕМА 7. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ І 

ДОВГОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

Позичковий капітал, його сутність і роль у господарській 

діяльності. Визнання, класифікація та оцінка зобов’язань.  

Загальна схема обліку  довгострокових зобов’язань. Облік 

зобов’язань за кредитами банків. Облік довгострокових фінансових 

зобов’язань.  

Загальна схема обліку поточних зобов’язань. Облік 

зобов’язань за розрахунками з постачальниками за товари, роботи, 

послуги. Облік векселів. Облік розрахунків з бюджетом за 

податком на прибуток, ПДВ, податком з доходів фізичних осіб. 

Облік розрахунків за іншими операціями. 

 

ТЕМА 8. ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ 

Заробітна плата, її суть та форми. Роль та значення зарплати 

у формуванні доходів населення. Склад фонду оплати праці. 

Методика розрахунку суми заробітної плати за різних форм і 

систем оплати праці. Утримання із зарплати. Нарахування єдиного 

соціального внеску на фонд оплати праці працівників 

підприємства. Документування та відображення розрахунків з 

оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку 

 

ТЕМА 9. ОБЛІК ВИТРАТ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПІДПРИЄМСТВА 

Поняття витрат звітного періоду та їх класифікація. 

Характеристика П(С)БО 16 „Витрати”. Облік витрат операційної 

діяльності: поняття та склад адміністративних витрат, витрат на 

збут, інших операційних витрат.  

Поняття, склад та облік фінансових витрат. Облік витрат 

іншої діяльності . 
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ТЕМА 10. ОБЛІК ДОХОДІВ ТА ФІНАНСОВИХ 

РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

Поняття доходів та їх класифікація. Характеристика П(С)БО 

15 „Доходи”. Облік доходів від звичайної діяльності: доходи 

(виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; інші 

операційні доходи; доходи від фінансової діяльності; доходи від 

іншої діяльності. 

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. 

Характеристика рахунку 79 „Фінансові результати”.  Порядок 

нарахування податку на прибуток. Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток) та порядок його використання (покриття). 

Характеристика рахунка 44 „Нерозподілений прибуток 

(непокритий збиток)”.  

 

ТЕМА 11. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ 

Капітал, його сутність, стадії, кругообіг та функціональні 

форми. Характеристика складових власного капіталу. Облік 

формування та змін зареєстрованого (пайового) капіталу на 

підприємствах різних форм власності й організаційно-правових 

форм господарювання: державних підприємств, господарських 

товариств, приватних підприємств. Особливості обліку 

додаткового та резервного капіталу. Облік нерозподіленого 

прибутку та його використання. Особливості обліку неоплаченого і 

вилученого капіталу. Облік забезпечення майбутніх витрат і 

платежів. Облік цільового фінансування та цільових надходжень. 

 

ТЕМА 12. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 
Об’єктивна необхідність звітності як джерела інформації про 

діяльність суб’єктів господарювання. Сутність звітності та її 

значення. Мета складання фінансової звітності. Користувачі 

фінансової звітності. Склад та елементи фінансової звітності. 

Якісні характеристики та елементи фінансової звітності. Принципи 

підготовки фінансової звітності. Порядок подання й 

оприлюднення фінансової звітності. Характеристика основних 

форм фінансової звітності. 
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7. Шара Є.Ю. Фінансовий облік I: навч. посібник / Є.Ю. Шара, 

І.Є. Соколовська-Гонтаренко; Держ. фіскальна служба України, 

Нац. ун-т Держ. податкової служби України. - К.: Центр учб. 

літ., 2016. - 336 с. 

 

Додаткова: 

1. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. [для студ. спец. 

„облік і аудит” вищ. навч. закл.] / за редакцією проф. Ф.Ф. 

Бутинця. – Житомир: ПП „Рута”, 2009. – 912 с. 

2. Волкова І.А. Фінансовий облік-1: навч. посіб. / І.А.Волкова.  — 

К: Центр учбової літератури, 2008. — 228 с. 

3. Волкова І.А. Фінансовий облік-2: навч. посіб. / І.А.Волкова. — 

К: Центр учбової літератури, 2009 — 224с. 

4. Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підруч./ О.В.Лишиленко — 

[2-ге вид.]. – Київ: Вид-во «Центр навчальної літератури», 

2008. — 556 с. 

5. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навч. посіб. / Г.В. 
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Нашкерська.– К.: Кондор, 2009. – 503 с. 

6. Орлова В.К. Фінансовий облік: навч. посіб./ В.К. Орлова, М.С. 

Орлів, С.В. Хома. – [2-ге вид.]. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 510 с. 

 
Інтернет ресурси: 

1. Все про бухгалтерський облік. Всеукраїнська професійна 

газета: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: 

http://www.vobu.com.ua – Назва з екрана. 

2. Дебет-Кредит: Український бухгалтерський портал 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: 

http://dtkt.com.ua – Назва з екрана. 

3. Верховної Ради  України: офіційний сайт [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: URL: http://www.rada.gov.ua – Назва 

з екрана. 

4. Державна фіскальна служба України: офіційний сайт 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу: URL: http://sfs.gov.ua 

– Назва з екрана. 

5. Бібліотека бухгалтерського обліку: [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу: URL: http://www.pro-u4ot.info – Назва з екрана. 

http://www.vobu.com.ua/
http://dtkt.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://sfs.gov.ua/
http://www.pro-u4ot.info/
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4. Зміст навчальної дисципліни 

«Податкова система» 

 
ТЕМА 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОПОДАТКУВАННЯ 

Еволюція податків. Сутність податків. Податки в системі 

доходів державного бюджету. Податки та інші форми платежів до 

бюджету: плата, внески, відрахування, збори. Функції податків. 

Основні напрями податкового регулювання. Елементи системи 

оподаткування: суб’єкт, об’єкт оподаткування, джерело сплати, 

база оподаткування, податковий період, податкова ставка і квота. 

Класифікація податків. 

  

ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ ПОДАТКОВОЇ СИСТЕМИ 

УКРАЇНИ 

Податкове законодавство та принципи системи 

оподаткування в Україні. Державна фіскальна служба України. 

Платники податків, їх права та обов'язки. Порядок реєстрації 

платників, облікові документи. Облік надходжень податків, 

облікові реєстри. Контроль за своєчасним надходженням податків. 

Податкове адміністрування. Відповідальність платників за 

своєчасність і правильність розрахунків з бюджетом і за подання 

декларацій. Види податків та зборів в Україні: загальнодержавні та 

місцеві податки і збори. 

 

ТЕМА 3. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ  

Сутність податку на додану вартість, його зародження та 

розвиток. Передумови впровадження ПДВ в Україні. Податок на 

додану вартість як ціноутворюючий фактор. Методика включення 

податку в ціну. Платники податку на додану вартість. Порядок 

реєстрації платником ПДВ. Об'єкт оподаткування, особливості 

його визначення у різних галузях. Операції, звільнені від 

оподаткування. Розміри ставок податку. Операції, що підлягають 

оподаткуванню за нульовою ставкою. Податковий кредит та 

зобов’язання. Адміністрування ПДВ. Особливості обчислення та 

сплати податку платниками різних галузей по різних видах 

операцій та угод. 

 

ТЕМА 4. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК 
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Загальна характеристика акцизного податку як 

специфічного акцизу. Особливості акцизного оподаткування в 

Україні. Платники, об'єкти та база оподаткування акцизним 

податком. Ставки акцизного податку та особливості їх 

застосування до окремих груп підакцизних товарів. Методика 

обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до 

бюджету. Порядок включення акцизного податку у ціну товарів. 

Особливості маркування підакцизних товарів. Строки сплати 

акцизного податку та подання декларації.  

 
ТЕМА 5. МИТО 

Мито як джерело доходів бюджету, митна політика. Мито та 

його види. Платники, об`єкти та база оподаткування митом. 

Порядок митного оформлення. Митний брокер, його права та 

повноваження. Митне декларування. Митна декларація, порядок її 

подання. Ставки мита. Визначення митної вартості, її 

достовірності. Звільнення від оподаткування митом (податкові 

пільги). Товари що не підлягають оподаткуванню при ввезенні на 

митну територію України. Порядок розрахунків та сплати митних 

платежів до бюджету. 

 
ТЕМА 6. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ 

Прибуткове оподаткування в системі податків підприємств 

та організацій. Платники податку та об’єкт оподаткування. База 

оподаткування та ставки податку. Порядок обчислення податку на 

прибуток підприємств. Оподаткування прибутком операцій 

особливого виду. Різниці, які виникають при нарахуванні 

амортизації необоротних активів. Різниці, що виникають при 

формуванні резервів (забезпечень). Особливості прибуткового 

оподаткування платників різних галузей. Строки й порядок 

розрахунків з податку за фактичними даними на основі 

бухгалтерської звітності платників. Декларація з податку на 

прибуток, її характеристика та порядок подання. 

 
ТЕМА 7. ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

Оподаткування доходів фізичних осіб як форма 

індивідуального оподаткування. Платники податку та сукупний 

оподатковуваний дохід. Ставки податку на доходи фізичних 
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осіб. Податкова соціальна пільга та її види. Податкова знижка. 

Порядок нарахування, утримання, сплати та перерахування 

податку до бюджету. Порядок подання річної декларації про 

майновий стан і доходи.  

 
ТЕМА 8. ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ТА РЕНТНА 

ПЛАТА 

Плата за ресурси як інструмент впливу на економічне та 

раціональне використання ресурсів. Платники екологічного 

податку, об’єкт та база оподаткування. Ставки екологічного 

податку. Порядок обчислення екологічного податку.  

Сутність та види рентної плати. Рентна плата за 

користування надрами. Рентна плата за користування 

радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за спеціальне 

використання води. Лімітування забору води і побудова тарифів 

плати за воду. Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів. Порядок видачі дозволу за рубку деревини, механізм 

нарахування плати за спеціальне використання лісових ресурсів.  

 
ТЕМА 9. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ 

СУБ’ЄКТІВ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

Спрощена система оподаткування, обліку та звітності. 

Порядок визначення кола суб’єктів спрощеної системи 

оподаткування з числа юридичних та фізичних осіб. Умови 

переходу суб'єктів малого бізнесу на спрощену систему 

оподаткування. Облік платників єдиного податку - юридичних і 

фізичних осіб. Платники єдиного податку. Доходи платника 

єдиного податку 1-3 групи. Об'єкт та база оподаткування для 

платників єдиного податку 4 групи. Ставки єдиного податку. 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку.  

 
ТЕМА 10. ПОДАТОК НА МАЙНО 

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх справляння. 

Суть майнового оподаткування та види майнового оподаткування. 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки: 

платники, об'єкт оподаткування, ставки податку, терміни сплати і 

порядок зарахування до бюджету.  
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Транспортний податок: платники, об’єкт та база 

оподаткування, ставка податку, податковий період. 

Плата за землю: платники, об’єкти, база оподаткування 

земельним податком. Ставки податку на різні земельні ділянки. 

Податкові пільги з плати за землю для юридичних і фізичних осіб. 

 
ТЕМА 11. ІНШІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ  

Порядок справляння туристичного збору. Ставки збору для 

внутрішнього та в’їзного туризму. Категорії осіб, які не сплачують 

туристичний збір. 

Платники, об’єкт, база оподаткування та ставка збору за 

місця для паркування транспортних засобів 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

 

Основна: 

1. Андрущенко В.Л., Тучак Т. Податкова система: навч. поcібник 
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України, 2010, № 50-51, ст.572.  
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В. Мединська – Львів: „Магнолія - 2006”, 2009. – 230 с. 
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4. Дєєва Н. М. Оподаткування в Україні: навч. посіб./ Н. М. 

Дєєва, Н. І. Редіна, Т. О. Дулік – К.: Центр учбової літератури, 

2009. – 544 с. 

5. Демиденко Л.М. Податкова система: навч. посіб./ Л.М. 

Демиденко, Ю.Л.Субботович — К.: Центр учбової літератури, 

2007. — 184 с. 

6. Кримінальний кодекс України: Відомості Верховної Ради 

України, 2001, № 25-26, ст.131.  

7. Митний кодекс України: Відомості Верховної Ради України, 

2012, № 44-45, № 46-47, № 48, ст.552. 

8. Податкова система: Навчальний посібник / [Баранова В.Г., 

Дубовик О.Ю., Хомутенко В.П. та ін..]; за ред. В.Г. Баранової. 

– Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с. 

9. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування.: Закон України від 08.07.10 

р. № 2464-VI. [Електронний ресурс]. - Режим доступу:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2464-17 

10. Податкова система: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

[Лютий І. О. , Демиденко Л. М., Романюк М. В. та ін.]. — К.: 

Центр учбової літератури, 2009. — 456 с. 

11. Сідельникова Л.П. Податкова система: навч. посіб./ 

Л.П.Сідельникова, Н.М. Костіна, [ 2-ге вид., перероб. і допов.]. 
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5. Взірець екзаменаційного білету з фахового вступного 

випробування 

 
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

 

1. Тести 

1.1. Облік запасів  регламентується: 

а) П(С)БО 7; 

б) П(С)БО 8; 

в) П(С)БО 9; 

г) П(С)БО 10. 

 

1.2. Документ, що видається банком підприємству і відображає 

рух грошових коштів на поточному рахунку, називається: 

а) грошовий чек; 

б) платіжне доручення; 

в) виписка банку; 

г) супровідна відомість. 

 

1.3. Строк відрядження в межах України не може перевищувати: 

а) 20 календарних днів; 

б) 30 календарних днів; 

в) 60 календарних днів; 

г) 10 календарних днів. 

 

1.4. Облік основних засобів в бухгалтерії відображається за: 

а) первісною вартістю; 

б) залишковою вартістю; 

в) ліквідаційною вартістю; 

г) немає правильної відповіді. 

 

1.5. Метод ФІФО базується на оцінці запасів: 

а) за середніми цінами; 

б) за цінами перших надходжень; 

в) за цінами останніх надходжень; 

г) немає правильної відповіді. 
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1.6. Облік робочого часу ведеться в: 

а) табелі обліку робочого часу; 

б) трудовій книжці; 

в) особовій картці; 

г) накладній. 

 

1.7. Резервний капітал створюється в розмірі встановленому 

установчими документами: 

а) але не більше 50% статутного капіталу; 

б) але не менше 25% статутного капіталу; 

в) але не більше 25% статутного капіталу. 

г) немає правильної відповіді. 

 

1.8. Бухгалтерський запис Дт 26 Кт 23 означає: 

а) у виробництво надійшла готова продукція; 

б) з виробництва випущено готову продукцію; 

в) реалізовано готову продукцію покупцям; 

г) немає правильної відповіді. 

 

1.9. Що з перелічених нижче надходжень не визнається доходом: 

а) сума попередньої оплати за продукцію; 

б) сума виручки від продажу основних засобів; 

в) страхова компенсація у випадку стихійного лиха; 

г) сума виручки від реалізації готової продукції. 

 

1.10. Сума вилученого капіталу: 

а) виключається з величини власного капіталу; 

б) не виключається з величини власного капіталу; 

в) виключається з величини власного капіталу лише при прийнятті 

рішення про зменшення величини статутного капіталу; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2. Тести 

2.1. Встановлення податків та зборів з урахуванням необхідності 

досягнення збалансованості витрат бюджету з його 

надходженнями - це принцип: 

а) фіскальної достатності; 
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б) нейтральності оподаткування; 

в) рівномірності та зручності сплати; 

г) соціальної справедливості. 

 

2.2. Який з податків відноситься до непрямих: 

а) податок на прибуток; 

б) ПДФО; 

в) плата за землю; 

г) ПДВ. 

 

2.3. Який з податків сплачує тільки юридична особа: 

а) податок на прибуток; 

б) мито; 

в) ПДФО; 

г) податок на землю. 

 

2.4. Що таке податкова ставка: 

а) це частка податку в доході платника; 

б) це одиниця виміру об’єкта оподаткування; 

в) це величина податку на одиницю оподаткування; 

г) немає правильної відповіді. 

 

2.5. Об’єктом оподаткування збору за місця для паркування 

транспортних засобів є: 

а)  транспортні засоби; 

б)  фізичні особи; 

в)  години паркування; 

г)  земельна ділянка. 

 

2.6. База оподаткування податком на нерухомість для змішаних 

видів нерухомості, що перебувають у власності фізичної особи 

платника податку, зменшується на:  

а) 60 кв. метрів; 

б) 120 кв. метрів; 

в) 180 кв. метрів; 

г) 500 кв. метрів. 
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2.7. Хто володіє правом на застосування 150 відсоткової 

податкової соціальної пільги? 

а) Герої України, Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної 

Праці; 

б) особи, заробітна плата яких не перевищує граничного розміру 

мінімального прожиткового мінімуму, помноженого на коефіцієнт 

1,4; 

в) учасник бойових дій на території інших країн у період після 

Другої світової війни; 

г) будь-яка особа, що отримала доходи на території України. 

 

2.8. Платниками туристичного збору є: 

а) особи, які прибули у відрядження; 

б) особи, які прибули на лікування до санаторіїв; 

в) особи, які прибули на відпочинок; 

г) всі відповіді вірні. 

 

2.9. Платники єдиного податку четвертої групи сплачують 

податок у 3 кварталі в такому розмірі: 

а)  10%; 

б)  30%; 

в)  50%; 

г)  100%. 

 

2.10. Ставка збору за місця для паркування транспортних засобів 

становить: 

а)  від 0,5% до 1%; 

б)  до 0, 065%; 

в)  від 0,075% до 1%; 

г)  до 0,075%. 

 

 

3. Задача  

За наведеними господарськими операціями скласти 

кореспонденцію рахунків та визначити фінансовий результат. 
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№ Зміст операції Дт Кт Сума, 

тис.грн. 

1 Відображено дохід від реалізації товару 

покупцеві 

  13800 

2 Нараховано податкові зобов’язання з 

ПДВ 

  ? 

3 Відображено собівартість реалізованих 

товарів 

  6400 

4 Списано на фінансовий результат дохід 

від реалізації товарів 

  ? 

5 Списано на фінансовий результат 

собівартість реалізованих товарів 

  ? 

6 Списано на фінансовий результат 

адміністративні витрати 

  1400 

7 Списано на фінансовий результат 

витрати на збут 

  800 

8 Нараховано податок на прибуток   ? 

9 Списано на фінансовий результат 

податок на прибуток 

  ? 

10 Відображено чистий фінансовий 

результат  

  ? 

 

 

4. Задача.  

Визначити суму ПДВ, що підлягає перерахуванню до 

бюджету, якщо підприємство в поточному місяці здійснило такі 

операції: 

1) реалізовано готову продукцію вітчизняним покупцям – 72 000 

грн. (в т.ч. ПДВ); 

2) реалізовано готову продукцію іноземним покупцям -  40 000 

грн. (без ПДВ); 

3) оприбуткування МШП – 1 200 грн. (в т.ч. ПДВ); 

4) оприбуткування сировини – 50 400 (без ПДВ); 

5) реалізовано основні засоби – 36 600 (без ПДВ); 

6) одержано юридичну консультацію вартістю 360 грн.(в т.ч. 

ПДВ). 
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6. Критерії оцінювання 

 

Для конкурсного відбору осіб, які склали фахове вступне 

випробування використовується конкурсний бал, який 

обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів.  

Виконання всіх завдань з двох навчальних дисциплін 

оцінюється максимально у 200 балів, кожна по 100 балів з 

наступним їх розподілом: один блок тестових завдань – 

максимально 60 балів; практичне завдання – максимально 40 балів 

кожне. 

Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста розраховується за формулою:  

конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ПЗ,  

де ПІ - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від 

100 до 200 балів),  

П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або 

вступних іспитів з математики/ (математика/історія України 

/географія /іноземна мова / біологія /хімія /фізика ( на вибір) для 

небюджетних КП) за шкалою від 100 до 200 балів,  

ПЗ - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою 

від 100 до 200 балів).  

Мінімальні значення кількості балів з фахового вступного 

випробування для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодшого спеціаліста, з якими вступник допускається до 

участі у конкурсі не менше ніж 100 балів. 

 

Критерії оцінювання тестових завдань 

Блок тестових завдань з кожної дисципліни складається з 

десяти запитань. До кожного тестового запитання пропонується 

чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання 

вважається виконаним, якщо вибрана і позначена правильна 

відповідь. Завдання вважається невиконаним у випадках: а) 

позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше 

варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильна відповідь; в) 

правильну відповідь не позначено взагалі. 
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Кожна правильна відповідь оцінюється в 6 балів, таким 

чином максимальна кількість балів за вірно виконаний один блок 

тестових завдань становитиме 60 балів, за два блоки – 120 балів. 

 

Критерії оцінювання практичних завдань 

Результати виконання одного практичного завдання 

оцінюються максимально у 40 балів з таким розподілом за 

шкалою: 

31–40 балів – вступник демонструє високий рівень 

практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання, володіє 

основними методами його виконання з правильним застосуванням 

економіко-математичних формул, дотримується усіх вимог щодо 

його оформлення, правильно і чітко самостійно формулює 

висновки, але при цьому допускає несуттєві помилки. 

21–30 балів – вступник демонструє достатній рівень 

практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання, володіє 

основними методами його виконання з правильним застосуванням 

економіко-математичних формул, але допускає незначні 

порушення щодо послідовності виконання практичних дій, 

несуттєві помилки та неточності у самостійному формулюванні 

висновків. 

11–20 балів – вступник демонструє посередній рівень 

практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання, 

недостатньо володіє методикою його виконання, допускає суттєві 

помилки при розв’язуванні задач, нечітко обґрунтовує висновки. 

0–10 балів – вступник демонструє низький рівень 

практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання, 

недостатньо володіє методикою його виконання, допускає 

принципово суттєві помилки, демонструє нездатність застосування 

набутих знань при розв’язуванні практичних завдань та 

формулюванні обґрунтованих висновків. 

При вирішенні задач бали можуть бути зняті за неправильний 

хід рішення задачі, відсутність висновку, неправильні розрахунки, 

відсутність пояснень до задачі. 

Таким чином, результати оцінювання вступного фахового 

випробування для вступу на здобуття ОС бакалавр за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» відповідно до 

визначених об'єктивних критеріїв визначаються шляхом сумування 
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отриманих балів з кожної дисципліни (табл. 2).  

Таблиця 2 

Таблиця підсумкового оцінювання результатів  

фахового вступного випробування 

Екзаменаційні завдання Бали за навчальними дисциплінами: 

Фінансовий 

облік 

Податкова 

система 

Блок тестових завдань 60 60 

Практичне завдання 40 40 

 

Разом: 

100 100 

200 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел вступник на 

вимогу викладача залишає аудиторію, а його екзаменаційна робота 

не оцінюється. 


