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ВСТУП 

 

Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст», зі спеціальності 

«Облік і аудит», розроблена згідно із вимогами Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014р. № 1556-VII. 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 

щодо структури і змісту вступних фахових  випробувань, а також створення 

необхідних умов для оцінки їх знань. Програма вступних випробувань 

містить такі розділи: 

1. Фінансовий облік. 

2. Економічний аналіз. 

3. Контроль і ревізія. 

4. Податкова система України.  
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Програма з дисципліни «Фінансовий облік» 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 
Сутність і мета фінансового обліку. Предмет і об'єкти фінансового обліку. Завдання 

фінансового обліку в сучасних умовах. Регулювання фінансового обліку та фінансової 

звітності в Україні. 

Місце фінансового обліку серед інших облікових дисциплін. Взаємозв'язок 

фінансового обліку з управлінським та податковим обліком. 

Методичні прийоми фінансового обліку. Принципи фінансового обліку. 

Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. Облікова політика 

підприємства як інструмент організації фінансового обліку. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів 
Завдання фінансового обліку в управлінні грошовими потоками на підприємстві. 

Облік коштів у касі. Нормативні документи з регулювання обігу готівки. 

Організація готівкових розрахунків. Документальне оформлення касових операцій. 

Ведення касової книги. Звіт касира, його перевірка та опрацювання в бухгалтерії. 

Інвентаризація коштів у касі. Облік касових операцій. Особливості обліку касових 

операцій з іноземною валютою. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій. 

Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з регулювання 

використання рахунків у банках. Характеристика форм безготівкових розрахунків. 

Документальне оформлення наявності та руху коштів на рахунках у банках. Синтетичний 

та аналітичний облік коштів на рахунках у банках. Особливості обліку коштів на рахунках 

в іноземній валюті. 

Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. Облік грошових 

документів. 

Узагальнення інформації щодо обліку грошових коштів у фінансовій звітності.  

 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 
Значення фінансового обліку в управлінні дебіторською заборгованістю. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 ―Дебіторська заборгованість‖. 

Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Сумнівна та безнадійна 

дебіторська заборгованість. 

Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями і 

замовниками. Облік заборгованості за одержаними короткостроковими векселями. Облік 

розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік 

розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих 

збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів. 

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, 

що передано у фінансову оренду. Облік заборгованості за одержаними довгостроковими 

векселями. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості. 

Узагальнення інформації щодо обліку дебіторської заборгованості у фінансовій 

звітності. 

Тема 4. Облік фінансових інвестицій 
Значення обліку в управлінні фінансовими інвестиціями. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 12 ―Фінансові інвестиції‖. Сутність, види та оцінка фінансових 

інвестицій. 

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік цінних паперів. Особливості 

бухгалтерського обліку різних видів цінних паперів: акцій, облігацій. Облік інших 

поточних фінансових інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що 

надають право власності. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік 

фінансових інвестицій до погашення. 
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Узагальнення інформації щодо обліку фінансових інвестицій у фінансовій 

звітності. 

 

Тема 5. Облік запасів 
Значення фінансовою обліку в управлінні запасами. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 ―Запаси‖. Визначення та класифікація запасів. Визнання запасів. 

Оцінка запасів. 

Облік виробничих запасів. Характеристика рахунків. Документальне оформлення 

руху виробничих запасів. Облік виробничих запасів у місцях зберігання. Синтетичний та 

аналітичний облік виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. 

Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік незавершеного виробництва, 

напівфабрикатів та готової продукції. 

Облік товарів. Документальне оформлення руху товарів. Синтетичний та 

аналітичний облік товарів.  

Інвентаризація запасів та облік її результатів. 

Узагальнення  інформації щодо обліку запасів у фінансовій звітності. 

 

Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
Значення фінансового обліку в управлінні матеріальними необоротними активами. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 ―Основні засоби‖. Визнання, класифікація 

та оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності 

(відновлення) основних засобів. 

Облік основних засобів. Характеристика рахунків з обліку операцій з основними 

засобами. Документальне оформлення руху основних засобів. Синтетичний та 

аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік ремонтів 

та поліпшення основних засобів. Облік переоцінки. Облік амортизації. Облік, вибуття 

основних засобів. Облік орендних операцій. Інвентаризація основних засобів та облік її 

результатів. 

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. 

Узагальнення інформації щодо обліку основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів у фінансовій звітності. 

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 
Значення фінансового обліку в управлінні нематеріальними активами. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 8 ―Нематеріальні активи‖. Визначення і класифікація 

нематеріальних активів. Визнання та оцінка нематеріальних активів. Переоцінка 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності 

(відновлення) нематеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. Характеристика рахунків. Документальне 

оформлення операцій з нематеріальними активами. Синтетичний та аналітичний облік 

нематеріальних активів. 

Узагальнення інформації щодо обліку нематеріальних активів у фінансовій 

звітності. 

Тема 8. Облік зобов'язань 
Значення фінансового обліку в управлінні зобов'язаннями. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 11 ―Зобов'язання‖. Визначення та класифікація зобов'язань. 

Визнання та оцінка зобов'язань. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Облік зобов'язань за виданими векселями. 

Облік розрахунків за одержаними авансами. 
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Облік кредитних операцій. 

Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків з персоналом. 

Облік розрахунків за соціальним внеском. 

Облік розрахунків за податками та іншими обов'язковими платежами. 

Облік розрахунків з учасниками. 

Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди. 

Облік розрахунків за нарахованими відсотками. 

Облік розрахунків з іншими кредиторами. 

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

Інвентаризація зобов'язань та облік її результатів. 

Узагальнення інформації щодо обліку зобов’язань у фінансовій звітності. 

 

Тема 9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 
Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результатами діяльності 

підприємства. Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозподілених 

прибутків (непокритих збитків). 

Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 ―Дохід‖. 

Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. 

Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів. Облік доходів 

майбутніх періодів. 

Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 ―Витрати‖. 

Визначення та склад витрат. Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових 

витрат. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. 

Облік надзвичайних витрат. Облік витрат майбутніх періодів. 

Облік прибутку, використаного у звітному періоді. 

Облік нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу. Облік непокритих 

збитків. 

Облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

Узагальнення інформації щодо обліку доходів, витрат та фінансових результатів у 

фінансовій звітності.  

 

Тема 10. Облік статутного, додаткового та резервного капіталу 
Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення та 

структура власного капіталу. 

Облік статутного капіталу. Облік формування статутного капіталу. Облік зміни 

статутного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу. 

Облік резервного капіталу. 

Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. Дооцінка 

активів. Безоплатно одержані необоротні активи. 

Узагальнення інформації щодо обліку статутного, додаткового та резервного  

капіталу у фінансовій звітності. 

 

Програма з дисципліни «Економічний аналіз» 

 
Частина 1. НАУКОВІ ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 

Тема 1.1. Економічний аналіз як наука, його зміст та методологічна основа 

Об'єктивні передумови розвитку економічного аналізу при становленні ринкових 

відносин. Пріоритети аналітичних досліджень під час формування ринкової філософії 

економічного мислення. Особливість структуризації профільної підготовки економічних 

кадрів у різних країнах і переваги формування систем знань комплексного економічного 
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аналізу. Економічний аналіз у зв'язку із загальною теорією наукового пізнання. Проблеми 

реалізації аналітичних підходів у здобуті професійних знань і навиків. 

Місце економічного аналізу у тріаді пізнання економічних систем. Аналітичне 

забезпечення реалізації економічних методів господарювання. Характерні ознаки 

економічного аналізу і його відмінність від інших економічних наук. Взаємозв'язки 

економічного аналізу у системі економічних наук. Змістові характеристики та цільові 

спрямування економічного аналізу. Методологічна основа економічного аналізу. 

 

Тема 1.2. Парадигма сучасного економічного аналізу 

Трансформація економічного аналізу у зв'язку із ринковим реформуванням та 

зміною філософії управління і менеджменту. Напрями фундаментальних і прикладних 

досліджень у галузі економічного аналізу. Предмет і об'єкти економічного аналізу, їх 

класифікація і особливості дослідження. 

Принципи економічного аналізу. Оціночна, діагностична та пошукова функції 

економічного аналізу. Межі економічного аналізу, його світоглядне і цільове 

спрямування. 

Цілі та завдання економічного аналізу, їх трансформація з розвитком ринкових 

відносин. Доведення і аргументації в економічному аналізі. Еволюція теорії і практики 

економічного аналізу в Україні, її тенденції. Періодизаціярозвитку економічного аналізу в 

Україні. 

 

Тема 1.3. Типологія видів економічного аналізу 

Класифікаційні ознаки видів економічного аналізу у зв'язку із реалізацією його 

цілей, функцій та завдань. Просторові види економічного аналізу: макроекономічний та 

мікроекономічний аналіз, внутрішній та зовнішній аналіз.  

Тематичний економічний аналіз, його види і сфери застосування. 

Внутрігосподарський (управлінський) і фінансовий аналіз. Функціонально- вартісний 

аналіз: сутність, змістові характеристики, завдання і етапи його здійснення. 

 

Тема 1.4. Метод економічного аналізу і його характеристики 

Поняття методу економічного аналізу, його загальнонаукове і функціональне 

значення. Характерні ознаки методу економічного аналізу, його відмінності від методів 

інших функціональних економічних наук. Співвідношення понять «метод» і «прийом» 

економічного аналізу. 

Класифікація методів економічного аналізу, вибір і обґрунтування класифікаційних 

ознак. Базові характеристики і класифікація загально- наукових, економіко-логічних і 

економіко-математичних методів аналізу. Взаємозв'язок методу, методики і методології 

економічного аналізу. Сфери застосування методів і прийомів економічного аналізу, їх 

вибір для розв'язання конкретних аналітичних задач. 

 

Тема 1.5. Моделювання економічних явиш і процесів у факторному 

економічному аналізі 

Поняття факторного економічного аналізу, його цільове спрямування. 

Моделювання економічних явищ і процесів як інструмент реалізації цілей факторного 

економічного аналізу. Процес і метод моделювання, його етапи і складові елементи. 

Індикатори моделювання факторних систем у процесі реалізації функцій економічного 

аналізу. 

Детерміноване моделювання, його зміст, завдання та аналітичні можливості. Типи 

детермінованих символьних моделей - адитивні, кратні, мультиплікативні і змішані та їх 

використання в економічному аналізі. Основні прийоми моделювання господарських 

операцій, процесів і економічних явищ. 

Стохастичне моделювання і особливості його використання в пізнанні реальної 
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дійсності та наукових дослідженнях. 

 

Тема 1.6. Економіко-логічні (традиційні) методи та прийоми економічного 

аналізу 

Економіко-логічні методи і прийоми як інструмент обробки економічної 

інформації, що застосовуються при вивченні економічних явищ і процесів на макро- і 

мікроекономічних рівнях. 

Класифікація економіко-логічних (традиційних) методів і прийомів, галузь їх 

застосування. Методи загального і факторного (чинникового) аналізу. 

Порівняння: цілі, форми порівняння та їх використання в аналізі. 

Умови забезпечення зіставлсності показників. 

Прийоми групування: індуктивно-дедуктивний умовивід стосовно дослідження 

господарських процесів, операцій і економічних явищ в їх взаємозв'язку, 

взаємозалежності та взаємообумовленості. Види групування: аналітичні, структурні та 

типові. 

Прийоми деталізації загальних показників. Графічні методи (стовпчикові, лінійні, 

секторні та гістограми) у дослідженні аналітичних показників, їх характеристика, роль і 

значення графіків у візуальному дослідженні господарських операцій, процесів, та 

економічних явищ. 

Методи аналізу кількісного впливу чинників на зміну результативного показника. 

Прийоми елімінування: індексний метод, метод ланцюгових підстановок, метод 

абсолютних різниць, метод відносних різниць. Умови використання економіко-логічних 

методів в економічному аналізі. 

Метод балансового ув'язування у дослідженнях наявності та руху матеріальних, 

трудових та фінансових ресурсів. 

 

Тема 1.7. Економіко-математичні методи в економічному аналізі 

Економіко-математичні методи в економічному аналізі як важливий інструмент 

дослідження національної економіки на макроекономічному та мікроекономічному 

рівнях. 

Характеристика економіко-математичних методів. Вимоги до використання 

економіко-математичних методів в економічному аналізі. 

Класифікація економіко-математичних методів аналізу. 

Застосування економіко-математичних методів при вирішенні конкретних 

аналітичних завдань. 

 

Тема 1.8. Методика комплексною економічного аналізу та її структурні 

елементи 

Змістові характеристики методики комплексного економічного аналізу. Системний 

підхід у побудові методики комплексного економічного аналізу. Адаптація методики 

аналізу до базових характеристик виробничої-фінансової системи (ієрархічність, 

автономність, невизначеність, самоорганізація, динамічність, багатокритеріальність). 

Етапи аналітичного процесу та їх взаємозв'язок. Вимоги до методики комплексного 

економічного аналізу.  

Класифікація показників у методології економічного аналізу. 

Поняття факторів (чинників) зміни та розвитку економічних явищ і процесів. 

Класифікація факторів та визнання їх активності при дослідженні причинно-наслідкових 

зв'язків. Моделювання факторних систем. 

 

Тема 1.9. Організація економічного аналізу та його інформаційне забезпечення 

Методологічний та організаційний аспекти економічного аналізу і їх взаємозв'язок. 

Види організаційних систем економічного аналізу, їх характеристики. Умови 
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застосування, переваги і недоліки децентралізованої і централізованої систем 

економічного аналізу. 

Типи організаційних систем економічного аналізу і їх характеристики. 

Аналітичний процес і його структурні елементи. Управління аналітичним процесом. 

Технологія аналітичного процесу та умови її реалізації. 

Інформаційна база економічного аналізу. Види інформаційних ресурсів аналізу. 

Основні принципи формування інформаційної бази аналітичних досліджень. Перевірка 

достовірності інформації економічного аналізу. Документальне оформлення результатів 

аналізу. Стандарти аналітичних процедур та формування вихідного аналітичного 

забезпечення на запит користувачів 

 

Частина 2. ПРАКТИКА АНАЛІЗУ ОСНОВНИХ ПАРАМЕТРІВ ДІЯЛЬНОСТІ 

ДОСЛІДЖУВАНОГО ОБ'ЄКТУ 

 

Тема 2.1. Параметральний аналіз результатів виробничої діяльності 

Факторний аналіз в обґрунтуванні пріоритетних напрямків виробничої діяльності. 

Вибір масштабів і структури програми діяльності, оцінка конкурентних переваг та 

можливостей ділового партнерства. 

Аналіз можливостей мобілізації виробничого потенціалу. Критерії обґрунтованості 

програми виробничої діяльності. Аналіз використання договорів з виробництва і продажу 

продукції, виконання робіт та надання послуг. Оцінка ступеня мобілізації внутрішніх 

резервів виробництва. 

 

Тема 2.2. Методи аналізу ефективності використання ресурсів виробничої 

діяльності, витрат виробництва і собівартості продукції (робіт, послуг) 

Методи аналізу і оцінка основних засобів виробництва (забезпеченості та якісного 

стану). Аналіз руху основних засобів та ефективностіїх використання. 

Інструментарій аналізу забезпеченості виробничої діяльності матеріальними 

ресурсами та ефективності їх використання. Методи аналізу трудового потенціалу об'єктів 

дослідження. Аналіз якісних параметрів трудових ресурсів та ефективності їх 

використання. 

Методологічний інструментарій аналізу витрат діяльності досліджуваного об'єкта. 

Особливості аналізу витрат діяльності за економічними елементами і калькуляційними 

статтями. Аналіз прямих і непрямих витрат діяльності. Аналіз собівартості продукції 

(робіт, послуг). 

 

Тема 2.3. Реалізація функцій аналізу при дослідженні фінансового стану та 

фінансових результатів діяльності 

Характеристики фінансових результатів діяльності, їх параметральний аналіз. 

Факторний аналіз прибутку і рентабельності. Загальна оцінка фінансового стану об'єкту 

дослідження. Структурний та коефіцієнтний аналіз пасивів і активів. 

Особливості аналізу доходів і видатків організації. Коефіцієнтний аналіз 

фінансової стійкості і платоспроможності. Аналіз розрахункових операцій. Аналіз 

кредитоспроможності. Структурний аналіз грошових потоків. Узагальнення результатів 

фінансового стану діяльності об'єкту дослідження. 

 

Програма з дисципліни «Контроль і ревізія» 

Тема 1. Контрольно-ревізійний процес і його організація 

Господарський контроль: поняття, процес здійснення. Етапи 

господарськогоконтролю. Предмет та об’єкти господарського контролю. Методи 

господарськогоконтролю. Принципи контролю. Прийоми документального контролю. 

Прийомифактичного контролю. Суб’єкти контролю в Україні. Державна контрольно-
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ревізійна служба та її функції в господарському контролі. Державна податковаслужба як 

орган державного контролю. 

 

Тема 2. Організація планування, методи і техніка контрольно-ревізійної 

роботи 

Класифікація господарського контролю. Класифікація ревізій. Ревізія як 

методнаступного господарського контролю. Обов’язки та відповідальність посадових 

осіб. Етика ревізорів. 

 

Тема 3. Узагальнення та оформлення результатів ревізії 

Підготовка до ревізії та етапи її проведення. Тактичні прийоми отриманняпояснень. 

Аналіз та оцінка матеріалів ревізії. Форми реалізації матеріалів ревізії таконтроль їх 

використання. 

 

Тема 4. Ревізія виробничо-господарської діяльності  

Завдання ревізії виробничо-господарської діяльності. Встановлення планів. 

Виявлення причин що вплинули наневиконання або перевиконання планів. Перевірка 

виконання плану. 

 

 

Тема 5. Ревізія касової наявності, касових та банківських операцій 

Задачі ревізії касових та банківських операцій. Порядок зберігання грошей вкасі. 

Документальне оформлення надходжень і видатків с каси. Виписка банку ідодатки до 

виписки. Перевірка цільового використання коштів. 

 

Тема 6. Ревізія розрахункових операцій 

Задачі та джерела ревізії розрахункових операцій. Перевірка дебіторської та 

кредиторської заборгованості, її методи. Додержання правильності дотримання 

використання та своєчасності погашення кредитів в банку. 

 

 

Тема 7. Ревізія використання трудових ресурсів, засобів оплати праці, 

преміювання та соціальне забезпечення 

Ревізія дотримання ліміту чисельності робітників і службовців. Внутрішньо-

господарський контроль оплати праці. Перевірка доплати за роботу в вихідні дні,нічні 

години, святкові дні. 

 

Тема 8. Ревізія збереження і використання основних засобів 

Перевірка наявності основних засобів, стану їх зберігання та ефективності 

використання. Відображення наявності та руху отримання основних засобів у 

бухгалтерському обліку. Перевірка правильності та повноти проведення інвентаризації. 

 

Тема 9. Ревізія збереження і використання товарно-матеріальних цінностей 

Законність і економічна обґрунтованість придбання та списання товарно-

матеріальних цінностей. Забезпечення контролю за дотриманням режиму економії. 

Перевірка стану складського господарства. Виявлення нестач, фактів розкрадання і 

з'ясування причин, винник осіб. Перевірка правильності оцінки ТМЦ і їх переоцінки. 

 

Тема 10. Ревізія собівартості 

Перевірка виконання завдання по собівартості. Розробка пропозицій по мобілізації 

внутрішніх резервів зниження собівартості і ліквідації причин, які викликали 
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подорожчання. Вивчення причин зміни фактичної собівартості від планової. Перевірка 

правильності віднесення затрат на виробництво. 

 

Тема 11. Ревізія фінансових результатів діяльності підприємства 

Достовірність облікових та звітних даних про прибуток. Обґрунтованість списання 

штрафів, пені, неустойок, боргів по нестачах та крадіжках, збитків минулих років, 

виявлених в звітному році та інших сум, їхній вплив на прибуток. 

 

Тема 12. Ревізія стану бухгалтерського обліку і достовірності звітності 

Вимоги до роботи облікового апарату. Планування праці робітників обліку. 

Наявність посадових інструкцій, правильність розподілу обов’язків між робітниками 

обліку. Перевірка стану бухгалтерського обліку. Правильність оформлення, заповнення, 

обробки, групування первинних документів та відображення в бухгалтерському обліку.  

Наявність в облікових регістрах підчисток, помарок та неузгоджених виправлень. 

Додержання встановлених форм бухгалтерського обліку і порядку документообігу. 

Своєчасність здачі звітності. 

 

Програма з дисципліни «Податкова система України» 

Тема 1. Економічна сутність та функції податків 

Податки як економічна, фінансова категорія. Специфічні ознаки податків, їх 

характеристика. Матеріальна основа податків. Податки - головне джерело надходжень до 

бюджетної системи. Форми організації податкових відносин. Визначення податків, 

податкових і соціальних зборів. 

Функції податків як прояв їх сутності. Фіскальна і регулююча функції податків, їх 

зміст. Соціальна функція податків. 

Об’єктивна необхідність податків. Умови і причини функціонування податків. Роль 

держави у виникненні, розвитку та використанні податків. 

Значення податків. Роль податків у перерозподілі національного доходу. Об’єктивні 

та суб’єктивні передумови виникнення податків. Теоретичні концепції податків 

(антициклічна, антиінфляційна, неоконсервативна). 

 

Тема 2. Класифікація податків 

Основні види податків, що застосовуються на території України. Загальнодержавні 

податки та їх місце в механізмі регулювання макроекономічних пропорцій. 

Місцеві податки та збори.   

Пряме та непряме оподаткування. Види прямого оподаткування і його роль у системі 

фінансового регулювання. Види непрямих податків, їхні переваги та недоліки. Проблеми 

співвідношення прямих та непрямих податків. 

 

Тема 3. Податкова система і податкова політика 

Поняття податкової системи. Принципи побудови та критерії оцінки податкової 

системи. Сучасні податкові системи, їх загальна характеристика. Склад та структура 

податкової системи України. Основні етапи становлення податкової системи України. 

Порівняльна характеристика реформування податкових систем у країнах СНД. 

Податкова політика держави та її напрямки. Податкова політика в державному 

регулюванні економіки. Концепції податкової політики. Системність у побудові 

податкової політики. Основи системного підходу: взаємозв’язок функцій податків, 

оптимальне співвідношення прямих і непрямих податків. 

Податкова політика України на сучасному етапі, її основні тенденції, умови успішної 

реалізації, аналіз результатів. 
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Напрями податкової реформи, зміст і характеристика. Формування законодавчої 

бази.  

Податкове право, його значення в податковій політиці. Джерела податкового права.  

Сучасні методи податкового регулювання соціально-економічних процесів. Якісна 

характеристика податкових методів регулювання економіки. 

Сутність податкового механізму, його структура. Умови ефективності податкового 

механізму. 

 

Тема 4. Елементи системи оподаткування. 

Елементи податку. Структура елементів податку. Функціональні елементи податку. 

Організаційні елементи податку. 

Суб’єкти оподаткування: платники податків, податкові агенти, носії податків. 

Платники податків, їх класифікація. Облік платників податків. Обов’язки та права 

платників податків.  

Об’єкт оподаткування. Правові підстави виникнення податкового обов’язку. 

Предмет оподаткування.  

База оподаткування. Масштаб та одиниця бази оподаткування. Методи визначення 

бази оподаткування. Формула визначення бази оподаткування.  

Ставки податку. Диференціація ставок податку. Методи встановлення ставок 

податку. Структура ставок податку. 

Порядок обчислення податкових зобов’язань.  Податкове зобов’язання і формула 

його обчислення. Способи обчислення податкових зобов’язань. Строки обчислення 

податкових зобов’язань. Класифікація осіб, зобов’язаних обчислювати податкові 

зобов’язання. Методи обчислення податкових зобов’язань. 

Податкові пільги. Механізм встановлення пільг. Сфера дії пільг. Період дії пільг. 

Територія дії пільг. Процедура надання пільг. 

Порядок декларування податкових зобов’язань. Податкова декларація. Узгоджене 

податкове зобов’язання. Способи декларування податкових зобов’язань. Строки 

декларування податкових зобов’язань. Податковий період. Подовження строків 

декларування податкових зобов’язань. Місце декларування податкових зобов’язань. 

Порядок погашення податкових зобов’язань. Способи погашення податкових 

зобов’язань. Строки погашення податкових зобов’язань. Подовження строків погашення 

податкових зобов’язань. Місце погашення податкових зобов’язань. 

 

Тема 5. Податок на доходи фізичних осіб 

Основні принципи побудови податку на доходи фізичних осіб. Елементи податку: 

суб’єкти та об’єкти оподаткування, предмет оподаткування, загальні засади формування 

бази оподаткування, система ставок оподаткування, система пільг з податку; 

характеристика окремих елементів.  

Категорії суб’єктів та об’єктів оподаткування, режими оподаткування різних 

категорій. 

Податок на доходи фізичних осіб у проектах та концепціях Податкового кодексу 

України.  

Оподаткування доходів, одержаних за основним місцем роботи і прирівняних до них 

доходів. Особливості визначення об’єкта оподаткування та формування бази 

оподаткування: суми виплат, що не включаються до сукупного річного оподатковуваного 

доходу; суми виплат, на які зменшується дохід з метою оподаткування. Ставки податку.  

Особливості оподаткування доходів, одержаних не за місцем основної роботи та 

прирівняних до них доходів. 

Особливості оподаткування доходів, одержаних від здійснення підприємницької 

діяльності без утворення юридичної особи (фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності). 
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Річний перерахунок сум податку: порядок, алгоритм та терміни проведення, 

документальне оформлення річних перерахунків. 

Особливості оподаткування доходів нерезидентів та негромадян - резидентів 

України. 

Декларування доходів фізичних осіб. Категорії платників, що зобов’язані 

декларувати свої доходи. Форми податкових декларацій в Україні, їх структура. Порядок 

заповнення та терміни подання декларацій про доходи для різних категорій платників. 

 

Тема 6. Податок на прибуток підприємств 

Роль і значення податку на прибуток підприємств у формуванні доходів бюджетів, 

регулюванні доходів підприємств різних форм власності, стабілізації економіки і 

грошового обігу.  

Економічна сутність податку на прибуток підприємств. Платники податку. Об’єкт 

оподаткування. Валові доходи платників податку. Валові витрати платників податку. 

Порядок обчислення амортизаційних відрахувань. 

Механізм розрахунку та порядок сплати податку на прибуток. Складання декларації 

з податку на прибуток. Податковий період та терміни сплати податку на прибуток. 

Ставки податку. Пільги при оподаткуванні прибутку підприємств. 

 

Тема 7. Прибуткове оподаткування окремих операцій та видів діяльності 

Оподаткування товарообмінних (бартерних операцій). 

Оподаткування  страхової діяльності. 

Оподаткування операцій з розрахунками в іноземній валюті. 

Оподаткування операцій з пов’язаними особами. 

Оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та деривативами. 

Оподаткування спільної діяльності на території України без створення юридичної 

особи. 

Оподаткування дивідендів. 

Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов’язаннями. 

Оподаткування доходів від виконання довгострокових договірних зобов’язань. 

Оподаткування операцій лізингу (оренди). 

Оподаткування неприбуткових установ і організацій. 

Оподаткування доходів, одержаних нерезидентами. 

Оподаткування виробників сільськогосподарської продукції. 

 

Тема 8. Майнове оподаткування 

Економічна сутність майнових податків. Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. Платники податку. Об’єкти оподаткування та база оподаткування. 

Ставки податку. Пільги щодо податку. Податковий період. Порядок обчислення та строки 

сплати податку.  

Транспортний податок. Платники податку. Об’єкти оподаткування та база 

оподаткування. Ставки податку. Пільги щодо податку. Податковий період. Порядок 

обчислення та строки сплати податку.  

 

Тема 9. Плата за землю 

Економічна сутність оподаткування землі в Україні. Нормативно-правова база, якою 

регулюються земельні відносини в Україні. Земельний кодекс України.  

Плата за землю в Україні та її форми: земельний податок та орендна плата. Платники 

податку. Об’єкт оподаткування. Класифікація земельних ділянок з метою оподаткування. 

Система ставок земельного податку та їх диференціація залежно від класифікації землі та 

її кадастрової оцінки. Пільги з плати за землю. Обчислення і строки сплати земельного 

податку. 
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Організація обліку суб’єктів оподаткування платою (податком) за землю.  

 

Тема 10. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість, його зародження та розвиток. Соціально-

економічне значення податку на додану вартість та його місце в непрямому оподаткуванні 

Україні. Поняття доданої вартості, методи її обчислення. 

Платники податку та порядок їх реєстрації. Об’єкт оподаткування. Дата виникнення 

податкових зобов’язань. Ставки податку. Операції, що підлягають оподаткуванню за 

основною ставкою. Операції, що підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. 

Операції, що не є об’єктом оподаткування. Операції, звільнені від оподаткування.  

Поняття бази оподаткування податку на додану вартість. Податкове зобов’язання. 

Податковий кредит. 

Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті або 

автоматичному відшкодуванню з бюджету та строки проведення розрахунків. 

Звітний податковий період. Порядок визначення суми податку на додану вартість 

при ввезенні товарів на митну територію України.  

Податкова накладна як основний звітний податковий документ. Порядок складання 

податкової накладної. Порядок подання податкової декларації з податку на додану 

вартість до державного податкового органу. Методика складання декларації з податку на 

додану вартість. 

 

Тема 11. Акцизний податок 

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Історія його введення в Україні. 

Акцизний податок в системі непрямого оподаткування. 

Платники акцизного податку. Об’єкт та база оподаткування акцизним податком. 

Підакцизні товари та ставки податку.  

Дата виникнення податкових зобов’язань. Порядок обчислення податку з товарів, 

вироблених на митній території України. Порядок обчислення податку з товарів, які 

ввозяться на митну територію України. Порядок визначення сум і строки сплати податку. 

Особливості обчислення та сплати податку з тютюнових виробів і алкогольних 

напоїв. Акцизні марки на алкогольні напої та тютюнові вироби. Виготовлення, зберігання, 

продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

Складення та подання декларації з акцизного податку. Контроль за сплатою податку. 

Акцизні склади.  

 

Тема  12. Мито 

Економічне обґрунтування та особливості митного оподаткування. Сутність мита. 

Класифікація видів мита. Платники мита. Об’єкти оподаткування митом. База 

оподаткування митом. Ставки податку. Диференціація ставок мита за способом 

нарахування. Диференціація ставок мита за країною походження. 

Порядок обчислення податкових зобов’язань. Обчислення податкових зобов’язань за 

адвалорними ставками. Обчислення податкових зобов’язань за специфічними ставками.  

Податкові пільги з мита: пільги з мита у формі вилучення з об’єкта оподаткування, 

пільги  зі зниження ставок мита. 

Декларування і погашення податкових зобов’язань з мита.  

 

Тема 13. Місцеві податки та збори 

Місцеві податки та збори в Україні: економічна сутність та значення. Нормативно-

правова база місцевого оподаткування в Україні. Повноваження органів місцевого 

самоврядування щодо встановлення місцевих податків та зборів в Україні. 

Види місцевих податків та зборів в Україні. Характеристика окремих видів місцевих 

податків і зборів та їх елементи: суб’єкти, об’єкти та предмет оподаткування, ставки. 
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Порядок сплати і перерахування місцевих податків та зборів до бюджетів. Пільги щодо 

місцевого оподаткування. Відповідальність платників за сплату місцевих податків та 

зборів. 

 

Тема 14. Особливі режими оподаткування 

Необхідність запровадження спрощеної системи оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва. Перелік юридичних і фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності, які мають право перейти на сплату єдиного податку. Перелік податків і зборів, 

в рахунок яких сплачується єдиний податок. 

Особливості у нарахуванні й сплаті єдиного податку для юридичних осіб. Ставки 

єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб. Строки й 

порядок сплати та подання розрахунків для юридичних осіб. 

Особливості у нарахуванні й сплаті єдиного податку для фізичних осіб. Ставка 

єдиного податку для суб’єктів підприємницької діяльності - фізичних осіб. Строки й 

порядок сплати та подання розрахунків для фізичних осіб.  

Відповідальність платників єдиного податку. 

 

 

Тема 15. Рентна плата 

Підстави і мета встановлення плати за ресурси та послуги. Державна власність на 

ресурси як основа отримання державою доходів за їх використання. Плата за ресурси як 

інструмент впливу на економне і раціональне використання ресурсів.  

Сутність рентної плати. Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин. Рентна плата за користування надрами  в  цілях, не пов’язаних  з   

видобуванням корисних копалин. Рентна плата за спеціальне використання води. Рентна 

плата за спеціальне використання лісових ресурсів. Подання декларації , відповідальність 

платників рентної плати та контроль за її справлянням. Рентна плата за користування  

радіочастотним  ресурсом  України.  

Платники ренти. Об’єкт оподаткування. Ставки ренти. Порядок обчислення та 

сплати ренти. 

 

Тема 16. Нересурсні податкові збори 

Екологічний податок. Платники податку та податкові агенти. Об’єкт та база 

оподаткування. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин пересувними джерелами забруднення. Ставки податку за скиди 

забруднюючих речовин у водні об’єкти. Ставки податку за розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах. Ставки податку за утворення 

радіоактивних відходів. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк. Порядок 

обчислення, подання податкової звітності та сплати податку. 

 

Тема 17. Соціальні внески 

Правове забезпечення єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове державне 

соціальне страхування. Платники єдиного соціального внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування та їх облік. Права та обов'язки платника єдиного внеску. 

Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, штрафні санкції. 

 

Тема 18. Ухилення від податків та їх перекладання 

Види ухилення від податків. Легалізовані методи ухилення: штучне збільшення 

витрат виробництва, прискорена амортизація, пільгове оподаткування, вкладання коштів в 
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цінні папери, благодійні фонди і т.д. Протизаконне приховування доходів. Межі ухилення 

від податків. 

Сутність та напрями перекладання податків. Перекладання непрямих податків. 

Перекладання прямих податків. Фактори, які впливають на процес і результати 

перекладання податків. 

Ухилення від податків та проблеми подвійного оподаткування. Особливості 

оподаткування у сфері міжнародного бізнесу. Прояви подвійного оподаткування. 

Міжнародні податкові конвенції. 
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КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» спеціальності «Облік і аудит» 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 
 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність знань, вмінь та навичок вступників 

вимогам навчальних програм; 

- оцінити рівень підготовленості абітурієнтів до подальшого 

навчання в інституті. 

 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні рівня 

підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для опанування 

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності «Облік і аудит». 

 

Загальні вимоги: 

- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Фінансовий облік», «Економічний аналіз», «Контроль і ревізія», 

«Податкова система України»; 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 

50 закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 
 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то 

виставляється 0 балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт - 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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