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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
Програма вступного іспиту з фаху для вступу на навчання за освітнім ступенем 

«Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» спрямована на виявлення у 

абітурієнтів спеціальних компетентностей у сфері обліку, аналізу, аудиту та 

оподаткування, достатніх для продовження навчання за програмою другого 

(магістерського) рівня вищої освіти. Програма розроблена з урахуванням вимог освітньо-

професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, яка передбачає виявлення базових знань за 

основними фаховими напрямами.  

Вступний іспит проводиться у формі письмових тестових завдань, які об’єктивно 

визначають рівень підготовки абітурієнтів та включає блок питань за наступними  

фаховими напрямами: 

1. Фінансовий облік І. 

2. Фінансовий облік ІІ. 

3. Аналіз господарської діяльності. 

4. Звітність підприємств. 

5. Податкова система України. 

6. Облік і звітність в системі оподаткування. 

Під час підготовки до вступного іспиту рекомендується користуватися 

літературою, список якої наведено нижче. 

 

2. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Блок питань за напрямом  «Фінансовий облік І» 

1. Фінансовий облік, його завдання та нормативне регулювання в Україні. 

2. Облікова політика та рівні її регулювання. 

3. Активи як економічна категорія та об’єкт обліку. 

4. Облік грошових коштів. 

5. Облік розрахунків з дебіторами. 

6. Визнання та оцінка та облік фінансових інвестицій. 

7. Облік запасів. 

8. Облік витрат. 

9. Облік виробництва та виходу готової продукції. 

10.Облік основних засобів. 

11.Облік інших необоротних матеріальних активів. 

12.Облік нематеріальних активів. 

13.Облік необоротних фінансових активів. 



Блок питань за напрямом  «Фінансовий облік ІІ» 

14. Капітал як економічна категорія та об’єкт фінансового обліку і фінансової звітності. 

15. Фінансовий облік та відображення у звітності формування та руху внесеного капіталу 

та розрахунків із засновниками. 

16. Побудова фінансового обліку доходів. 

17. Побудова фінансового обліку витрат. 

18. Облік формування та використання фінансових результатів. 

19. Фінансовий облік забезпечення майбутніх виплат і платежів. 

20. Фінансовий облік розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями. 

21. Фінансовий облік кредитних та лізингових операцій. 

22. Фінансовий облік розрахунків з кредиторами за товарними операціями. 

23. Фінансовий облік праці та її оплати. 

24. Фінансовий облік соціального страхування персоналу. 

25. Фінансовий облік доходів майбутніх періодів. 

26. Фінансовий облік розрахунків з бюджетом. 

Блок питань за напрямом  «Аналіз господарської діяльності» 

27. Інформаційне забезпечення та організація економічного аналізу на підприємстві.  

28. Аналіз доходів і витрат підприємства. 

29. Аналіз показників рентабельності підприємства. 

30. Аналіз активів підприємства. 

31. Аналіз пасивів підприємства (Аналіз джерел формування капіталу). 

32. Аналіз фінансового стану підприємств. 

33. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 

34. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. 

35. Управлінський аналіз. 

Блок питань за напрямом  «Звітність підприємств» 

36. Звітність підприємств в системі економічної інформації. 

37. Гармонізація і стандартизація фінансової звітності. 

38. Склад фінансової звітності, основні принципи її формування та подання. 

39. Баланс підприємства. 

40. Звіт про фінансові результати. 

41. Звіт про рух грошових коштів. 

42. Звіт про власний капітал. 

43. Примітки до фінансової звітності. 

44. Фінансова звітність суб’єктів малого підприємництва. 

45. Особливі процедури при складанні фінансової звітності. 

46. Консолідована та зведена фінансова звітність. 

47. Статистична звітність. 

48. Податкова звітність. 

49. Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність. 

Блок питань за напрямом  «Податкова система України» 

50. Сутність, функції та класифікація податків. 

51. Поняття податкової системи, її структурна побудова та принципи функціонування.  

52. Організаційне забезпечення функціонування податкової системи. 

53. Сутність податку на додану вартість, порядок його нарахування та сплати. 

54. Особливості справляння  акцизного податку в Україні. 

55. Специфіка нарахування та сплати мита. 

56. .Механізм нарахування та сплати податку на прибуток підприємств.  

57. Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб  та 

військового збору податковим агентом. 

58. Оподаткування доходів громадян – суб’єктів підприємницької діяльності податком на 

доходи фізичних осіб. 



59. Особливості оподаткування суб’єктів малого підприємництва за спрощеною системою 

оподаткування. 

60. Порядок обчислення і сплати екологічного податку. 

61. Механізм справляння рентної плати. 

62. Порядок справляння місцевих податків та зборів. 

63. Особливості оподаткування у спеціальних (вільних) економічних зонах.  

Блок питань за напрямом  «Облік і звітність в системі оподаткування» 

64.Сутність обліку з метою оподаткування. 

65.Податковий аспект облікової політики суб’єктів господарювання. 

66.Облік розрахунків з ПДВ. 

67.Формування звітності з ПДВ в умовах режиму електронного адміністрування. 

68.Облік розрахунків з акцизного податку та формування звітності. 

69.Регламентація та методологія формування прибутку до оподаткування. 

70.Інформаційне забезпечення формування, процедура складання та подання Декларації з 

податку на прибуток. 

71.Облік розрахунків з бюджетом з податку на прибуток. 

72.Облік розрахунків з бюджетом та формування податкової звітності при застосуванні 

спрощеної системи оподаткування. 

73.Інформаційне забезпечення формування та процедура складання і подання звітності з 

ПДФО, ЄСВ та військового збору. 

74.Облік розрахунків з бюджетом та формування податкової звітності при застосуванні 

спеціальних режимів оподаткування. 

75.Облік розрахунків з бюджетом та формування податкової звітності неприбуткових 

організацій. 

76.Облік розрахунків з бюджетом та формування податкової звітності суб’єктів 

зовнішньоекономічної діяльності.  
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