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ВСТУП 
 
 

Програму додаткового вступного іспиту за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» розроблено для абітурієнтів, які мають диплом за освітньо–

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста  за неспорідненими спеціальностями та 

приймають участь у конкурсі відповідно до освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування», відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р. № 

1556-VII; Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти» від 30.12.2015 р. №1187, Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, 

за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти » від 29.04.2015р. № 266. 
Метою додаткового вступного випробування за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» освітнього ступеня «бакалавр» є виявлення рівня знань, умінь і навичок, 

одержаних абітурієнтами відповідно до освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» за іншими спеціальностями. 

Програма побудована за змістовними розділами.  Кожен розділ програми містить 

перелік тем, за якими складено питання додаткового іспиту, та список рекомендованої для 

підготовки літератури.  

Вступник повинен: 

- виявити: базові знання з теорії та практики дисциплін, що виносяться на 

вступне випробування: економічна теорія, економіка підприємства, бухгалтерський облік, 

податковий облік, аудит; 

-  знати: базові економічні закони, принципи і категорії, методологію  оцінки 

рівня ефективного використання ресурсного і виробничо-господарського потенціалу; 

методи раціональної організації та ведення фінансового обліку на підприємствах на 

підставі використання національних стандартів; здійснювати документальне оформлення 

операцій з нарахування (обчислення) та сплати податків, складати податкові розрахунки; 

методи і прийоми з організації,  планування та проведення аудиту,  

- продемонструвати навички творчого, критичного погляду на поставлені 

практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх розв’язання.  
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БАЗОВА ЧАСТИНА ПРОГРАМИ 
 

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 
1. Етапи становлення економічної теорії як науки. 

2. Продуктивні сили і виробничі відносини. 
3. Економічні закони і їх об’єктивний характер.  

4. Методи дослідження економічних явищ.  
5. Власність, її економічний зміст. Види власності в Україні.  
6. Гроші, їх економічний зміст та функції.  

7. Товарне виробництво та його характерні риси. 
8. Товар та його властивості.  

9. Ринок та його економічне значення. Види ринків. 
10.  Поняття ринкової інфраструктури та її основні елементи.  
11.  Цінні папери та їх характеристика.  

12.  Підприємництво та його особливості в АПК.  
13.  Орендна плата. Ціна землі.  

14.   Ціна, як економічна категорія. Види та функції ціни. 
15.  Суть і форми конкуренції.  
16.  Система національних рахунків та її основні показники.  

17.  Безробіття: форми та види. Закон Оукена.  
18.  Інфляція: види, типи, наслідки.  
19.  Державний бюджет і його структура. Державний борг. 

20.  Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання. 
21.  Економічний цикл та його основні фази. 

22.  Податкова система. Види податків. Крива Артура Лаффера.  
23.  Економічне зростання та його типи. 
24.  Види банків та їх функції.  

25.  Потреби, блага та їх класифікація.  
26.  Ринок досконалої конкуренції.  

27.  Витрати підприємства та їх класифікація.  
28.  Прибуток підприємства. Норма рентабельності.  
29.  Монопольний ринок та особливості його функц іонування. 

30.  Поняття еластичності і її види. 
 

 
 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

 
1. Сутність, мета, задачі та напрямки діяльності підприємства.  

2. Ринкове середовище господарювання підприємств і організацій.  
3. Об’єднання підприємств  
4. Поняття та склад основних засобів засоби підприємства.  

5. Оцінка, знос, амортизація та відновлення основних засобів.  
6. Шляхи підвищення ефективності використання основних засобів.  

7. Кругообіг оборотних засобів.  
8. Джерела формування оборотних засобів.  
9. Сутність інтелектуального капіталу.  

10. Склад і структура персоналу підприємства. 
11. Облік персоналу на підприємстві.  
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12. Кадрова політика підприємства.  
13. Оплата праці, її сутність, функції та принципи організації на сучасному 

підприємстві.  
14. Тарифна система та безтарифна система оплати праці.  
15. Індивідуальна та колективна оплата праці.  

16. Матеріальне стимулювання працівників в умовах ринкової економіки.  
17. Класифікація витрат на виробництво.  

18. Поняття собівартості продукції.  
19. Економічний зміст і функції ціни в системі господарського механізму.  
20. Зміст цінової політики підприємства.  

21. Види і структура цін на продукцію та послуги.  
22. Сутність і види доходу та прибутку підприємства.  

23. Показники рентабельності і методи їх розрахунку.  
24. Напрямки підвищення прибутковості діяльності підприємства.  
25. Інновації та інноваційні процеси.  

26. Вплив інноваційних процесів на ефективність діяльності підприємств і їх 
конкурентоспроможність.  

27. Сутність інвестиційної привабливості підприємств.  
28. Внутрішні та зовнішні джерела інвестування.  
29. Економічний зміст економічної безпеки.  

30. Сутність, причини, симптоми та чинники банкрутства підприємства.  
 

 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

 

1. Загальна характеристика господарського обліку  
2. Вимірники, що застосовуються в обліку 

3. Нормативне регулювання та завдання бухгалтерського обліку 
4. Принципи бухгалтерського обліку 
5. Метод бухгалтерського обліку та його характеристика. 

6. Суть і побудова бухгалтерського балансу 
7.  Поняття рахунків бухгалтерського обліку, їх призначення. 

8.  Сутність подвійного запису на рахунках, його значення. 
9. Інвентаризація, її значення і види. 
10. Хронологічний та систематичний запис в бухгалтерському обліку 

 

 

 
ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК  

 

1. Поняття податкового обліку та його основні характеристики. 
2. Взаємозв’язок та відмінності фінансового та податкового обліку.  

3. Повноваження органів влади стосовно питань оподаткування. 
4. Податкова звітність. 
5. Поняття податку та збору. Види податків та зборів.  

6. Загальні засади встановлення податків і зборів  
7. Ставка податку, обчислення суми податку, податкові пільги.  

8. Строки та порядок сплати податків та зборів.  
9. Визначення суми податкових та грошових зобов’язань платника податків, 

порядок їх сплати та оскарження рішень контролюючих органів. 

10. Облік податку на прибуток та порядок його нарахування. 
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АУДИТ 

 

1. Поняття економічного (господарського) контролю. 

2. Сутність внутрішнього аудиту.  
3. Поняття та зміст зовнішнього аудиту. 

4. Суб’єкти і об’єкти аудиту. 
5. Аудитор як суб’єкт аудиторської діяльності. 
6. Аудиторська палата України та її основні функції. 

7. Нормативно-правова база регулювання процесу надання аудиторських послуг.. 
8. Аудитор як суб’єкт аудиторської діяльності.  

9. Аудиторська фірма та особливості її організації.  
10. Права аудиторів та аудиторських фірм.  
11. Обов’язки аудиторів та аудиторських фірм.  
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2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ  

 
Перелік питань для додаткового вступного випробування (співбесіди)  здобувачів 

вищої освіти ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі 
знань  07 «Управління та адміністрування», здобутого за іншою спеціальністю, складений 

на основі програм навчальних закладів ІІ-ІІІ, IV рівнів акредитації.  
В результаті співбесіди здійснюється перевірка відповідності знань, умінь та 

навичок абітурієнтів програмним вимогам базових навчальних дисциплін підготовки 

бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  За результатами співбесіди 
приймається протокольне рішення щодо включення вступника до рейтингового списку.  

Під час випробування (співбесіди) вступнику пропонується виконати завдання, 
які включають питання, що відповідають базовій частині програми, а саме три питання з 
базових і фахових дисциплін. 

Під час вступного випробування-співбесіди вступник у письмовій формі готує 
відповіді на поставлені завдання, після чого усно відповідає перед комісією. Тривалість 

підготовки вступника до відповідей, які виносяться на співбесіду становить 1 годину. 
Вступне випробування-співбесіда оцінюється за 100 - бальною шкалою.  За кожне 

питання вступник може максимально набрати 100 балів. У підсумку визначається 

середньоарифметичний результат додаткового випробування за трьома питання 
екзаменаційного білету. При цьому застосовується така система: 

Недостатній рівень знань (0-49 балів): викладає матеріал не послідовно, з 
порушенням логіки, допускає принципові помилки, що свідчать про обмеженість 
подальшого засвоєння навчального матеріалу або відповідь не відповідає питанню; має 

уяву щодо змісту теоретичного матеріалу, але відповідь не наповнюється реальним 
змістом, не володіє понятійним і термінологічним апаратом з базових і професійних 

навчальних дисциплін. 
Достатній рівень знань (50-89 балів): виявив знання навчально-програмового 

матеріалу в обсязі достатньому для подальшого навчання, але припускається суттєвих 

помилок у викладенні матеріалу; повністю розкрив запропоновані питання, показав 
достатньо повні знання по питаннях співбесіди, але з деякими неточностями, в цілому 

володіє понятійним і термінологічним апаратом з основних навчальних дисциплін.  
Високий рівень знань (90-100 балів): вступник показав повне знання по питаннях 

співбесіди, повністю довів всі твердження практичних та теоретичних положень питань 

білету, вільно володіє понятійним і термінологічним апаратом з базових і професійних 
навчальних дисциплін. 

Остаточна оцінка визначається додаванням набраних балів за правильні відповіді 
вступником на кожне запитання співбесіди та діленням їх на загальну кількість питань у 
білеті. Максимальна кількість балів за всі правильні відповіді становить 100 балів. 

Прохідний бал вступного випробування-співбесіди становить 50 балів. 
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2. Садовська І.Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб./ І.Б. Садовська Т.В.,  

Божидарнік К.Є.  Нагірська. -К.: Видавництво «ЦУЛ», 2013.-688с. 
3. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: (підручник)/ В.Г. Швець.-К.: 

Знання, 2009.-447с 
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4. Теорія бухгалтерського обліку: підручник/за ред. М.В. Кужельного.- К. : 
Знання, 2010.-334с. 

5. Сопко В.В. Бухгалтерський облік : навчальний посібник/ В.В. Сопко.-
Тернопіль: Астон, 2012. -      496с. 

 

 

ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК  

 

1. Бідюк О. О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібн. / О. О. Бідюк,  
Котенко Л. М. Оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності : навч. посібн. / Л. М. 

Котенко, А. С. Крутова, Т. О. Тарасова. – Х. : Харк. держ. ун-т харч. та торгівлі, 2013. – 
387 с.  

2. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посібн. / [М.І. 
Бондар, Л.Г. Ловінська, Н.М. Лисенко, В.В. Бабич та ін. ]. – 2-ге вид., переробл. І допов. – 
К. : ДННУ «Акад. Фін. Управління», 2014. – 585 с.  

3. Є. Ю. Шара. – К. : Центр навч. літ-ри, 2012. – 496 с.  
4. Податковий кодекс України: Закон України від 02 грудня 2010 р. № 2755 зі 

змінами та доповненнями. - [Електронний ресурс] - Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 
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6. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту: навч. посіб./ Л.П. Кулаківська, 
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