
 
 



ВСТУП 
 

Програму вступного іспиту за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

для абітурієнтів, які мають диплом за освітньо–кваліфікаційним рівнем  

молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями підготовлено відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».  

Метою фахового вступного випробування за спеціальністю 071 «Облік і 

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

навичок, одержаних абітурієнтами відповідно до освітньо-кваліфікаційної 

характеристики молодшого спеціаліста за спорідненими спеціальностями. 

Програма побудована за змістовними розділами.  Кожен розділ програми 

містить перелік тем, за якими складено питання фахового іспиту, та список 

рекомендованої для підготовки літератури.  

 

 



БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Мета: формування системи знань з теорії та практики ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах. 
Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення бухгалтерського 

обліку на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних 

стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в 

управлінні. 
Предмет: загальна теорія бухгалтерського обліку. 

Зміст дисципліни розкривається в темах:  

1 Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації.  

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.  

3. Бухгалтерський баланс. 

4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.  

5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація. 

6. План рахунків бухгалтерського обліку.  

7. Форми бухгалтерського обліку.  

8. Облік господарських процесів.  
9. Основи бухгалтерської звітності.  

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ: 

 

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  
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ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК  
 



Мета: формування у студентів знань, теоретичних та практичних основ 
ведення податкового обліку на підприємствах, засвоєння порядку обчислення та 

сплати податків. 
Завдання: засвоєння основних принципів та особливостей оподаткування 

суб’єктів господарювання; навчити студентів організовувати систему податкового 

обліку на підприємстві, здійснювати документальне оформлення операцій з 
нарахування (обчислення) та сплати податків, складати податкові розрахунки. 

Предмет: система обліку податків та збрів (обов’язкових платежів).  

 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 

1. Сутність та правила податкового обліку. 

2. Особливості організації податкового обліку.  
3. Облік податку на прибуток. 

4. Податковий облік розрахунків із ПДВ. 
5. Особливості оподаткування, обліку та звітності сільськогосподарських 

товаровиробників. 
6. Облік податку з доходів фізичних осіб. 

7. Облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне 
страхування. 

8. Облік у суб’єктів малого бізнесу, що застосовують спрощену систему 

оподаткування. 
9. Податковий облік майнових та ресурсних платежів.  

10. Облік місцевих податків та зборів. 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ: 

 
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 
 

Мета: формування базових компетентностей щодо проведення аудиту і 

надання інших аудиторських послуг, а також розуміння проблемних аспектів 

розвитку аудиторської діяльності. 
 Предмет методологія і методика аудиту. 

Завдання: засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи 

незалежного фінансового контролю; - опанування законодавчих актів, 

нормативно-інструктивних документів, міжнародних стандартів аудиту, Кодексу 
професійної етики аудиторів; - набуття практичних навичок з організації та 
планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, 

надання аудиторських послуг, оформлення робочих та підсумкових документів 
аудитора. 

 
Зміст дисципліни розкривається в темах: 

Тема 1. Сутність і предмет аудиту. Історія виникнення аудиту.  
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення. 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання. 
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю. 

Тема 5. Планування аудиту. 
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. 

Тема 7. Аудит фінансової звітності. 
Тема 8 Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. 
Тема 9. Підсумковий контроль. 

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту.  
Тема 11.Аудиторські послуги, їх об'єкти і види. 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти. 
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ СПІВБЕСІДИ: 

 
1. Поняття економічного (господарського) контролю. 

2. Схарактеризуйте сутність внутрішнього аудиту. 
3. Схарактеризуйте сутність зовнішнього аудиту. 

4. Що є об’єктом аудиту. 
5. Хто є суб’єктами аудиторської діяльності.  

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2755-17


6. Назвати нормативні документи, що регулюють надання аудиторських 
послуг. 

7. Аудитор як суб’єкт аудиторської діяльності. 
8. Аудиторська фірма та особливості її організації. 
9. Права аудиторів та аудиторських фірм. 

10. Обов’язки аудиторів та аудиторських фірм. 
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