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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Прийом на навчання до магістратури СУРА за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» здійснюється на основі освітнього ступеня/освітньо-кваліфікаційного 

рівня «бакалавр»/«спеціаліст»/«магістр» на конкурсній основі за результатами здачі 

магістерського тесту навчальної компетентності 2022 року (МТНК) або Єдиного 

вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної мови попередніх років (2020/2021 рр.) та фахового 

вступного випробування (у формі тестування з обов’язкових фахових компонент в 

обсязі діючих програм), що проводиться в закладі вищої освіти. 

Мета вступного випробування – перевірка здатності до опанування освітньої  

програми другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю «Облік і 

оподаткування» на основі здобутих раніше компетентностей і формування за її 

результатами рейтингового списку вступників. 

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного засвоєння 

освітньо-професійної програми магістра абітурієнти повинні мати базову вищу освіту; 

знання, уміння і навички з дисциплін загальної та професійної підготовки; здібності до 

оволодіння сучасних методів і методик у галузі обліку, оподаткування, контролю і 

аналізу відповідно до вимог національних і міжнародних стандартів та формування 

обліково-аналітичної інформації в системі управління суб’єктами господарювання. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.  

Умови участі у вступному випробуванні. До вступного випробування 

допускаються особи, що подали до приймальної комісії всі необхідні документи у 

визначеному Правилами прийому порядку та були допущені до конкурсного відбору. 

Програма вступного випробування містить зміст завдань та програми відповідних 

дисциплін, визначає порядок його проходження та оцінювання знань вступників. 

Форма проведення вступного випробування. Вступне випробування проводиться у 

дистанційній формі з використанням СДН «Прометей», для чого кожен абітурієнт 

повинен отримати у приймальній комісії персональний код доступу. Вступне 

випробування складається з 50 тестових питань з декількох дисциплін, що дозволяє 

здійснити комплексну оцінку фахових компетентностей вступника. Тривалість 

письмового іспиту становить 2 академічні години (80 хв.). Результати вступного 

випробування оцінюються відповідно до критеріїв, наведених у даній програмі.  

Підсумкова оцінка за вступне випробування враховується для рейтингування 

вступників і здійсненні конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання. 
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2. ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування складається з тестових завдань по 3-м дисциплінам 

професійної підготовки, які є обов’язковими компонентами освітньої програми 

підготовки бакалавра з обліку і оподаткування, а саме:  

- Фінансовий облік І, ІІ; 

- Управлінський облік;  

- Податкова система.  

 

2.1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку. 

Види бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський 

(внутрішньогосподарський). Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку. 

Правове регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні. План 

рахунків бухгалтерського обліку. Організація обліку на підприємстві. Формування 

облікової політики підприємства. Форми ведення бухгалтерського обліку, їх 

порівняльна характеристика.  

 

Тема 2. Облік грошових коштів 

 Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів. Характеристика 

рахунків з обліку грошових коштів. Порядок ведення касових операцій і завдання їх 

обліку. Документальне оформлення касових операцій. Синтетичний облік наявності і 

руху грошових коштів у касі. Облік готівкової іноземної валюти. Порядок відкриття 

поточного рахунку в установі банку. Форми безготівкових розрахунків у 

господарському обороті України. Документальне оформлення та облік грошових коштів 

на поточному рахунку в національній валюті. Виписки банку, їх перевірка та обробка. 

Облік операцій в іноземній валюті. Звіт про рух грошових коштів. 

 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 

Визначення, оцінка та класифікація дебіторської заборгованості за П(с)БО 10 

„Дебіторська заборгованість”. Документальне оформлення та облік поточної 

дебіторської заборгованості. Облік дебіторської заборгованості за товарними 

операціями. Методи визначення резерву сумнівних боргів. Облік формування та 

використання резерву сумнівних боргів. Порядок видачі коштів під звіт та 

відшкодування витрат на відрядження. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

Контроль за дотриманням порядку видачі готівки під звіт. Облік іншої дебіторської 

заборгованості за нетоварними операціями. Облік довгострокової дебіторської 

заборгованості. Інвентаризація дебіторської заборгованості.  

 

Тема 4. Облік основних засобів та інших необоротних активів.  

Визнання основних засобів, класифікація та оцінка відповідно до П(с)БО 7 

„Основні засоби”. Шляхи та облік надходження основних засобів. Документування 

господарських операцій  з основними засобами. Облік капітальних інвестицій з 

придбання (виготовлення) основних засобів. Облік витрат на утримання основних 

засобів. Сутність, об’єкти та період амортизації. Методи амортизації основних засобів за 

П(с)БО 7 „Основні засоби”. Облік зносу (амортизації) основних засобів. Переоцінка та 

зменшення корисності основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Облік оренди 
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(лізингу) основних засобів. Поняття інших необоротних  матеріальних активів. 

Документування та облік інших необоротних матеріальних активів. Облік зносу 

(амортизації) інших необоротних матеріальних активів. 

Нематеріальні активи: поняття, оцінка. П(с)БО 8 „Нематеріальні активи”. Облік 

наявності, руху та  зносу (амортизації) нематеріальних активів. Інвентаризація 

нематеріальних активів.  

 

Тема 5. Облік поточних і довгострокових фінансових інвестицій. 

Поняття та оцінка довгострокових фінансових інвестицій у відповідності з П(с)БО 

12 „Фінансові інвестиції”. Облік внесків до статутного капіталу інших підприємств. 

Облік витрат на придбання акцій інших підприємств і облігацій. Облік фінансових 

вкладень у вигляді позик. 

Поняття поточних фінансових інвестицій, значення і завдання їх обліку. 

Документальне оформлення операцій з обліку поточних фінансових інвестицій. Методи 

оцінки фінансових інвестицій. Синтетичний і аналітичний облік поточних фінансових 

інвестицій. 

 

Тема 6. Облік виробничих запасів. 

Поняття запасів, їх визнання, значення та класифікація відповідно до П(с)БО 9 

„Запаси”. Склад та оцінка виробничих запасів. Документування господарських операцій 

з руху виробничих запасів, організація аналітичного обліку виробничих запасів. 

Розрахунок, облік та порядок списання транспортно-заготівельних витрат. Методи 

оцінки вибуття запасів. Облік виробничих запасів на рахунках. Переоцінка запасів. 

Облік  малоцінних і швидкозношуваних предметів. Особливості обліку сировини та 

основних матеріалів, які входять до складу продукції, що виготовляється. 

Документування господарських операцій з руху сировини та матеріалів. Синтетичний і 

аналітичний облік сировини та матеріалів. Види палива. Облік наявності та руху палива 

на підприємстві.  

 

Тема 7. Облік витрат виробництва і готової продукції.  

Визнання витрат. Склад витрат виробництва згідно з П(с)БО 16 „Витрати”. Облік 

прямих виробничих витрат. Постійні і змінні загальновиробничі витрати. Облік 

загальновиробничих витрат, їх розподіл. Характеристика основних методів 

калькулювання собівартості. Документування витрат на виробництво. Порядок 

відображення витрат виробництва на рахунках. Облік браку  у виробництві. 

Поняття та класифікація готової продукції відповідно до П(с)БО 9”Запаси”. 

Документування руху готової продукції. Облік готової продукції на складі. 

Інвентаризація готової продукції. Облік напівфабрикатів власного виробництва. 

 

Тема 8. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань. 

Характеристика П(С)БО 11 “Зобов’язання”, умови визнання зобов’язань 

підприємства та їх класифікація. Види, порядок оцінки та визнання довгострокових 

зобов’язань. Поняття і класифікація банківських кредитів, процес та умови банківського 

кредитування. Облік фінансових зобов’язань за довгостроковими позиками (кредитами) 

банків та розрахунків за нарахованими відсотками. Порядок відображення зобов’язань 

за довгостроковими кредитами в балансі. Облік інших довгострокових зобов'язань.  

 Характеристика поточних зобов’язань за П(С)БО 11 „Зобов’язання”. Особливості 

обліку короткострокових кредитів та інших позик. Облік поточної заборгованості за 
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довгостроковими зобов’язаннями. Облік заборгованості, забезпеченої 

короткостроковими векселями. Документальне оформлення господарських операцій з 

розрахунків за отримані ТМЦ, виконані роботи та надані послуги. Порядок здійснення 

розрахунків для погашення кредиторської заборгованості за товарними операціями. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Фінансовій облік розрахунків з бюджетом за податками. 

 

Тема 9. Облік праці та її оплати і відрахувань на соціальне страхування.  

Заробітна плата: поняття, види та форми. Облік особового складу та 

відпрацьованого часу. Документування господарських операцій з обліку розрахунків з 

оплати праці. Порядок нарахування заробітної плати, доплат і надбавок, відпускних, 

допомоги з тимчасової непрацездатності. Обов’язкові  та необов’язкові  утримання із 

заробітної плати. Види та умови застосування податкових соціальних пільг при 

розрахунку податку з доходів фізичних осіб. Порядок виплати заробітної плати та інших 

нарахувань, депонування зарплати. Відображення розрахунків з персоналом з оплати 

праці та іншими видами виплат на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок 

визначення єдиного соціального внеску. Облік розрахунків зі страхування.  

 

Тема 10. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими платежами. 

 Класифікація основних загальнодержавних та місцевих податків, інших 

обов’язкових зборів (платежів), що сплачуються підприємствами до бюджету у 

відповідності до Податкового кодексу України. Визначення об’єктів оподаткування, 

ставки податків, порядок їх нарахування та сплати. Поняття податкового зобов’язання і 

податкового кредиту з ПДВ, документальне оформлення операцій, що підлягають 

оподаткуванню ПДВ. Визначення відстрочених податкових активів та  відстрочених 

податкових зобов’язань. Фінансовій облік розрахунків з бюджетом за податками. 

 

Тема 11. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності підприємства. 

Визнання та класифікація витрат згідно з П(С)БО 16 „Витрати”. Моделі 

бухгалтерського обліку витрат, характеристика рахунків їх обліку. Особливості обліку 

витрат за елементами та за видами діяльності. Облік і розподіл загальновиробничих 

витрат, формування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). Облік 

інших витрат операційної діяльності (адміністративних, витрат на збут та ін.). Облік 

інших витрат звичайної діяльності та надзвичайних витрат. 

Визнання, склад та оцінка доходів відповідно до П(С)БО 15 „Дохід”. Групування 

доходів за видами діяльності, характеристика рахунків їх обліку. Облік доходів від 

реалізації продукції (товарів), виконання робіт та надання послуг. Доходи від іншої 

операційної діяльності та їх облік. Облік доходів від фінансової, інвестиційної та іншої 

діяльності. Склад та умови обліку доходів майбутніх періодів.  

 Методика формування фінансових результатів основної діяльності, фінансових 

операцій, іншої діяльності. Характеристика рахунку для обліку результатів діяльності 

підприємства. Порядок списання фінансового результату звітного періоду та його 

відображення у фінансовій звітності. Порядок визначення та обліку нерозподіленого 

прибутку (непокритих збитків). 
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Тема 12. Облік власного капіталу і забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

Поняття власного капіталу та його складових. Характеристика рахунків 4 класу та 

І розділу пасиву балансу. Відображення наявності та змін власного капіталу у 

фінансовій звітності підприємства. Порядок формування зареєстрованого (статутного, 

пайового) капіталу. Особливості обліку та змін статутного капіталу на підприємствах 

різних форм власності (акціонерних товариств, товариств з обмеженою 

відповідальністю та ін.). Створення та призначення резервного, додаткового, вилученого 

та ін. видів капіталу, порядок їх відображення на бухгалтерських рахунках. Поняття та 

призначення неоплаченого капіталу підприємства як складової власного капіталу. 

Аналітичний та синтетичний облік неоплаченого капіталу на рахунках та порядок 

відображення в звітності. Фінансовий облік розрахунків з учасниками (власниками, 

засновниками, акціонерами) при створенні та ліквідації підприємства. 

Створення забезпечень для відшкодування майбутніх витрат і платежів. 

Фінансовий облік забезпечень за їх видами (на виплату відпусток, додаткове пенсійне 

забезпечення, виконання гарантійних зобов’язань та ін.). 

 

Тема 13. Фінансова звітність підприємства. 

 Склад і призначення фінансової звітності підприємства. Основні вимоги щодо 

складання і подання звітності. Проведення інвентаризації як передумова складання 

звітності. Характеристика основних форм фінансової звітності. Виправлення помилок та 

інші зміни у фінансовій звітності. Особливості складання та види фінансової звітності 

малих підприємств. 

 

2.2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

1. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку затверджуються: 

2. Підприємство згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність в Україні" самостійно: 

3. Сутність принципу автономності полягає в: 

4. Принцип послідовності передбачає: 

5. Принцип історичної (фактичної) собівартості полягає в тому, що: 

6. Принцип обачності полягає в тому, що: 

7. У квітні приватна фірма "Терміт" виготовила меблі. Вони були замовлені покупцем 

у травні, а доставлені йому у червні. Розрахунок з фірмою відбувся у липні. В 

якому місяці слід відобразити в обліку дохід від реалізації продукції у 

відповідності з принципом нарахування? 

8. Дати назву принципу: “діяльність підприємства буде тривати необмежений період 

часу”: 

9. У системі управління фінансовий облік виконує функцію: 

10. Що представляє собою План рахунків бухгалтерського обліку? 

11. Діючий План рахунків бухгалтерського обліку складається з: 

12. Перелік субрахунків, що використовуються на підприємстві: 

13. Що розумiють пiд формою бухгалтерського облiку? 

14. Лiмiтом каси називається: 

15. Ліміт каси визначається на підставі розрахунку: 

16. Ліміт каси розраховується на підставі готівкових операцій за наступний період: 

17. Ліміт каси затверджується: 
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18. Ліміт каси визначається: 

19. Помилки в касових та банкiвських документах: 

20. Отримання готівкових коштів з банку для видачі зарплати відображається 

проводкою: 

21. Яким бухгалтерським записом вiдображається видача зарплати готівкою? 

22. З касиром повинен бути укладений договір: 

23. Гроші в касі повинні зберігатися в: 

24. Приймання і видача грошей за касовими ордерами здійснюється: 

25. На підставі якої первинної документацiї здiйснюються записи на синтетичному 

рахунку 30 "Готівка"? 

26. Як називається вiдривний аркуш касової книги? 

27. Об’явка на внесок готівки підписується: 

28. Касова книга ведеться: 

29. Відривну квитанцію має: 

30. Касові ордери можуть заповнюватися: 

31. Для отримання готiвкових коштiв з поточного рахунку в банк надається: 

32. Ключі від сейфа повинні знаходитися у: 

33. Підприємства мають право здійснювати готівкові розрахунки з іншими 

юридичними особами в межах: 

34. Підприємства мають право здійснювати готівкові розрахунки з фізичними особами 

в межах: 

35. Для виплати готiвкових коштiв iз каси  можуть використовуватися:  

36. Які операції відносяться до товарних? 

37. Який з наведених документів відноситься до бланків суворого обліку? 

38. Розрахункові чеки приймаються банком до оплати протягом наступного періоду з 

дня їх виписки: 

39. Розпорядження обслуговуючому банку про перерахування певної суми на рахунок 

іншого підприємства оформлюється наступним документом: 

40. Оплата послуг банка по розрахунково-касовому обслуговуванню списується: 

41. Операційним днем в банку називається: 

42. Платіжні доручення приймаються банком до виконання протягом наступного 

періоду з дня їх виписки: 

43. Банки видають з поточних рахунків готівку підприємствам: 

44. Підприємство має право відкривати наступну кількість поточних рахунків в 

національній валюті: 

45. Чи прийме банк до виконання платіжне доручення на 12000 грн, якщо на 

поточному рахунку в банку підприємство має тільки 10000 грн? 

46. Яким документом не оформлюються безготівкові розрахунки? 

47. Що означають суми, записані по дебету виписки банку? 

48. Операції по поточним рахункам відображаються в обліку на підставі: 

49. Платіжне доручення використовується для розрахунків: 

50. Оплата (погашення) виписаного на 6 місяців векселя постачальнику відображається 

записом: 

51. Відзивним називається акредитив, який: 

52. Платіжна вимога-доручення заповнюється: 

53. Відкриття покритого акредитиву для розрахунків з постачальником відображається 

записом: 

54. Аваль – це: 
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55. Ліміт розрахункової чекової книжки обмежується: 

56. Яким вважається акредитив, якщо його вид не зазначено в договорі? 

57. Як називається акредитив, оплата якого при недостатності коштів гарантується 

банком? 

58. Індосаментом називається: 

59. Рахунок 333 “Грошові кошти в дорозі” використовується для відображення: 

60. До немонетарних статей балансу відносять наступні активи в іноземній валюті: 

61. Підприємством отримано 2000€ на рахунок (курс НБУ на дату отримання – 25,0/€). 

Якою буде балансова вартість валюти на дату балансу, якщо курс НБУ складає 

30,0/€? 

62. Підприємством отримано 2000€ на рахунок в банку (курс НБУ на дату здійснення 

операції – 25,0/€). Якою буде курсова різниця на дату балансу, якщо курс НБУ 

складає 30/€? 

63. Курсова різниця по перерахунку валютних коштів в банку при зменшенні курсу 

відображається записом: 

64. Курсова різниця по перерахунку залишку валюти на рахунку в банку при 

збільшенні курсу відображається записом: 

65. Валютний курс, за яким здійснюється перерахунок іноземної валюти у національну 

згідно НПСБО 21, - це: 

66. Курсова різниця за монетарними статтями в іноземній валюті визначається: 

67. Курсова різниця по коштам в іноземній валюті – це: 

68. Курсова різниця визначається від перерахунку наступних активів: 

69. В яких одиницях виміру відображаються в обліку операції, що здійснюються в 

іноземній валюті? 

70. Згідно НПСБО №21 курсова різниця визначається для відображення в балансі: 

71. До еквівалентів грошових коштів відносять: 

72. Якi суми називаються виданими авансом пiд звiт? 

73. Яка складається кореспонденцiя рахункiв при видачi грошових коштiв пiд звiт? 

74. Витрати на службове вiдрядження, що пiдтвердженi документально, списуються: 

75. Заборгованiсть пiдзвiтної особи списується на підставі наступного документа: 

76. За час відрядження робітнику виплачуються добові за умови: 

77. В який термін працівник, що повернувся з відрядження, повинен подати до 

бухгалтерії звіт про використання коштів? 

78. В який термін працівник, що отримував готівку на господарські потреби, повинен 

подати до бухгалтерії звіт про використання коштів? 

79. Термін відрядження по Україні не повинен перевищувати: 

80. Що означає сума дебетового залишку по рахунку 372 ”Розрахунки з підзвітними 

особами”? 

81. Яким записом відображається списання витрат по службовому відрядженню? 

82. Норма добових, які виплачуються при відрядженні, залежить від: 

83. Максимальна сума добових, що може виплачуватись підприємствами за час 

відрядження працівника, складає по Україні (за добу): 

84. Розмір добових, які виплачуються при відрядженні, може змінюватись залежно від: 

85. До довгострокової дебіторської заборгованості відноситься заборгованість, яка не 

виникає в ході нормального операційного циклу і буде погашена: 

86. Операційний цикл - це проміжок часу: 

87. Сумнівним боргом визнається: 

88. Безнадійним  боргом визнається: 
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89. Термін позовної давності щодо заборгованості підприємства складає: 

90. Списання безнадійного боргу відображається: 

91. Коефіцієнт сумнівності визначається як співвідношення: 

92. Коефіцієнт сумнівності показує: 

93. Коефіцієнт сумнівності визначається на підставі даних: 

94. У разі закінчення терміну позовної давності заборгованість визнається: 

95. Створення резерву сумнівних боргів відображається проводкою: 

96. Отримання авансу від покупців відображається записом: 

97. Перерахування авансу постачальникам відображається записом: 

98. Довгострокова дебіторська заборгованість відображається на рахунках: 

99. Поточна дебіторська заборгованість відображається на рахунках: 

100. Отриманий 10.03.2019 р. вексель від покупців за реалізовану продукцію буде 

кваліфікований як необоротний актив, якщо термін його погашення наступний: 

101. Який зміст бухгалтерської проводки: 

 Дт 30”Готівка” 

 Кт 375”Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”? 

102. При журнальній формі ведення обліку розрахункові операції підприємства 

відображаються в журналі: 

103. Запаси відносяться до складу: 

104. Які з наведених активів не відносяться до запасів? 

105. Малоцінні та швидкозношувані предмети згідно НПСБО№ 9 – це активи: 

106. Згідно з національними стандартами вартість  переданих в експлуатацiю  МШП  

списується на витрати : 

107. Виробничі запаси відображаються в балансі за чистою вартістю реалізації, якщо: 

108. Під виробничими запасами розуміють: 

109. Виробничі запаси в балансі відображаються за первісною вартістю, яка 

визначається: 

110. Транспортно-заготівельні витрати при складанні балансу: 

111. Яким чином визначається сума транспортно-заготівельних витрат, яка включається 

до вартості використаних запасів? 

112. Довіреність виписується бухгалтерією підприємства у разі: 

113. Після отримання ТМЦ у постачальника довіреність: 

114. Виявлені під час інвентаризації лишки матеріалів відображаються проводкою: 

115. Оприбуткування виробничих запасів, придбаних підзвітною особою за готівкові 

кошти, відображається проводкою: 

116. Що називається первісною вартістю придбаних запасів? 

117. Який бухгалтерський запис складається на суму нестачi матерiалiв, що виявлена 

при отриманнi вантажу вiд постачальника? 

118. Оприбуткування виробничих запасів на склад підприємства оформлюється 

наступним документом: 

119. Який документ є підставою для включення суми ПДВ по придбаним запасам до 

податкового кредиту? 

120. Під податковим кредитом з ПДВ розуміють: 

121. 28.03.п.р. підприємство отримало від постачальників по податковій накладній 

сировину, яка була оплачена з урахуванням ПДВ по платіжному дорученню від 

15.04.п.р. В якому місяці підприємство отримало право на податковий кредит? 

122. Якою проводкою відображається сума податкового кредиту з ПДВ? 
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123. Вартість калькулятора з ПДВ становить 480 грн. За якою сумою він буде 

прийнятий на облік у підприємства-платника ПДВ? 

124. Ціна однієї пачки паперу для ксероксу без ПДВ складає 200,0 грн. На яку суму 

необхідно виписати платіжне доручення за 10 пачок паперу з урахуванням ПДВ? 

125. Яким документом оформлюється передача матеріалів зі складу у виробництво? 

126. Для оцінки вибуття запасів згідно ПСБО 9 використовуються наступні методи: 

127. Метод ФІФО базується на: 

128. Підприємством на протязі місяця були придбані наступні матеріали: 

 02.04.п.р. - 20 шт. по 57 грн.; 

 16.04.п.р. - 15 шт. по 69 грн.; 

 25.04.п.р. - 10 шт. по 65 грн. 

 Якою буде вартість використаних 23 шт. матеріалів за умови, що підприємство 

здійснює оцінку вибуття запасів за методом FIFO?  

129. В промисловості не застосовується наступний метод оцінки вибуття запасів: 

130. Вимоги щодо відображення в обліку та звітності інформації про основні засоби 

визначаються: 

131. Який складаєтся бухгалтерський запис, коли беруться на облiк придбані основнi 

засоби? 

132. Що означає бухгалтерський запис: 

 Дт 131"Знос основних засобiв" 

 Кт 10 "Основнi засоби"? 

133. Що означає бухгалтерський запис: 

 Дт 23 "Виробництво" 

 Кт 131 "Знос основних засобiв"? 

134. Яка складається кореспонденцiя рахункiв при отриманнi рахунку вiд 

постачальника за придбані основні засоби? 

135. За якою вартістю ведеться поточний облiк основних засобiв на рахунках? 

136. За якою вартістю беруться на облік основні засоби підприємства? 

137. Зміна первісної вартості основних засобів відбувається при: 

138. Згідно з національними стандартами, витрати на ремонт основних засобів 

списуються наступним чином: 

139. Що розуміють під зносом основних засобів? 

140. Що розуміють під амортизацією основних засобів? 

141. Амортизація по основним засобам нараховується, починаючи з: 

142. Кумулятивний метод нарахування амортизації – це метод: 

143. Вибір методу амортизації основних засобів залежить від: 

144. Фінансовий результат від вибуття об’єкта основних засобів визначається 

вирахуванням з доходу від його вибуття: 

145. Нарахування амортизації основних засобів згідно з НП(С)БО 7 проводиться: 

146. Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта основних засобів відображається по 

кредиту рахунка: 

147. Нарахування орендної плати за приміщення офісу відображається орендатором 

записом: 

148. На переданий в операційну оренду об’єкт амортизація нараховується: 

149. На переданий в фінансову оренду об’єкт амортизація нараховується: 

150. Згідно з НП(С)БО 14 якщо строк оренди становить більшу частину строку 

корисного використання об’єкта оренди, то така оренда вважається: 

151. Орендар обліковує об’єкти, отриманні в операційну оренду, на рахунку: 
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152. Чи завжди капіталізуються витрати по придбанню об’єктів основних засобів? 

153. Строк корисної експлуатації об’єктів основних засобів з метою нарахування 

амортизації в бухгалтерському обліку визначає: 

154. До капітальних інвестицій належать витрати на: 

155. Який метод не є методом амортизації необоротних активів: 

156. Нарахування амортизації автотранспортних засобів підприємства відображається 

проводкою: 

157. Аналітичний облік основних засобів ведеться в наступному документі: 

158. Балансовою вартістю основних засобів називається: 

159. Для розрахунку амортизації методом прискореного зменшення залишкової вартості 

річна норма амортизації визначається: 

160. Вартість, що підлягає амортизації, визначається як різниця між: 

161. За яким методом сума амортизації залежить не від кількості років корисного 

використання об’єкта, а від очікуваного об’єму виконаних робіт? 

162. Залишкова вартість основних засобів визначається як різниця між: 

163. Прямолінійний метод амортизації основних засобів передбачає нарахування 

амортизації: 

164. Переоцінка основних засобів здійснюється: 

165. Індекс переоцінки основних засобів визначається наступним чином: 

166. Списання зносу основних засобів, що вибувають, відображається записом: 

167. Списання залишкової вартості основних засобів, що вибувають, відображається 

записом: 

168. У якому випадку об’єкт основних засобів повинен бути переведений зі складу 

необоротних активів до складу оборотних? 

169. Активи зараховуються до складу малоцінних необоротних активів (МНМА), якщо 

термін їх використання більше одного року і вартість одиниці не перевищує: 

170. Згідно з національними стандартами, амортизація по нематеріальним активам 

розраховується: 

171. Амортизація яких активів згідно П(С)БО 7 може нараховуватися в розмірі 50 % 

вартості в першому місяці використання і решти 50 % в місяці їх списання? 

172. Придбання інших необоротних активів відображається: 

173. Які активи не відносяться до складу нематеріальних активів? 

174. Нематеріальні активи відносяться до складу: 

175. Нематеріальні активи відрізняються від основних засобів тим, що вони: 

176. Нематеріальні активи включаються до підсумку балансу за: 

177. Вартість гудвілу включається до складу: 

178. До еквівалентів грошових коштів відносять: 

179. Вартість фінансових інвестицій, що утримуються підприємством до їх погашення, 

визначається на дату балансу за: 

180. Дисконт фінансової інвестиції – це: 

181. Метод участі в капіталі застосовується для оцінки фінансових інвестицій в: 

182. Асоційоване підприємство – це підприємство: 

183. Фінансові інвестиції – це:  

184. Вимоги щодо відображення в обліку та звітності інформації про фінансові 

інвестиції визначаються: 

185. При придбанні поточні фінансові інвестиції відображаються в обліку: 

186. Які цінні папери не мають обмеженого періоду інвестування? 

187. Фінансові інвестиції – це активи, які утримуються з метою збільшення: 
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188. Які фінансові інвестиції мають обмежений період інвестування? 

189. Придбані 1.02.п.р. облігації, термін погашення яких очікується 01.12.п.р., будуть 

відображатися по рахунку: 

190. Вартість довгострокових фінансових інвестицій відображається в балансі: 

191. Власний капітал підприємства – це різниця між: 

192. Власний капітал відображається в балансі: 

193. Статутний капітал акціонерного товариства визначається як: 

194. Статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається з: 

195. За якою вартістю акції включаються до статутного капіталу акціонерного 

товариства? 

196. Номінальна вартість акцій - це: 

197. Які поняття не включаються до складу власного капіталу? 

198. Сума перевищення вартості продажу акцій над їх номінальною вартістю – це: 

199. Фактична собівартість акцій власної емісії, викуплених АТ у своїх акціонерів, 

відноситься до: 

200. Статутний капітал може зменшуватися за рахунок: 

201. Погашення заборгованості засновників за внесками до статутного капіталу 

відображається проводкою: 

202. В якому разi складається бухгалтерська проводка: 

 Дт 46 " Неоплачений капітал " 

 Кт 401 "Статутний капітал"? 

203. Якою проводкою відображається реєстрація статуту підприємства? 

204. Протягом якого терміну засновники (акціонери) повинні сплатити 100% внесків до 

статутного капіталу? 

205. Статутний капітал акціонерного товариства не може бути менше суми, що 

еквівалентна: 

206. Якою є законодавчо встановлена мінімальна величина статутного капіталу ТОВ? 

207. При нарахуванні дивідендів за випущеними акціями робиться запис: 

208. Яким бухгалтерським записом відображається нарахування податку на дивіденди? 

209. Нерозподілений прибуток може бути використаний на: 

210. Якою проводкою списується прибуток звітного періоду? 

211. Якою проводкою списуються збитки звітного періоду? 

212. На якому рахунку обліковується заборгованість засновників за внесками до 

статутного капіталу? 

213. Резервний капітал АТ створюється у розмірі, не меншому: 

214. Які види власного капіталу віднімаються при складанні балансу? 

215. Які з перелічених рахунків є активними: 

216. Який з перелічених субрахунків є пасивним: 

217. Дебетове сальдо 44 рахунку показує величину: 

218. Що означає бухгалтерський запис: 

 Дт 401 “Статутний капітал” 

 Кт 45 “Вилучений капітал”? 

219. Щорічні відрахування до резервного (страхового) капіталу господарських 

товариств повинні здійснюватися у розмірі, не меншому: 

220. Для розкриття інформації про зміни у складі власного капіталу передбачене 

складання наступної звітної форми: 

221. За умови, що вартість активів підприємства становить 400 тис.грн, а зобов'язань – 

70 тис. грн, величина власного капіталу складає: 
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222. Частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його 

зобов`язань, називається: 

223. Бухгалтерський облік операцій з власним капіталом ведеться в журналі: 

224. Зобов’язання з невизначеною сумою або часом погашення на дату балансу 

називаються: 

225. Нарахування резерву на оплату відпусток робочим відображається проводкою: 

226. Нарахування суми відпускних за рахунок створених раніше забезпечень 

відображається проводкою: 

227. Забезпечення можуть створюватися для відшкодування майбутніх витрат на: 

228. До поняття “цільове фінансування” не відноситься: 

229. Вимоги щодо відображення в обліку та звітності інформації про зобов'язання 

підприємства визначаються наступним НП(С)БО: 

230. До довгострокових зобов'язань відноситься заборгованість, яка повинна бути 

погашена: 

231. Довгострокові зобов'язання відображаються на рахунках: 

232. Отримання в банку довгострокового кредиту відображається проводкою: 

233. Нарахування відсотків за користування кредитом відображається проводкою: 

234. На якому рахунку в 2025 році буде відображено кредит, отриманий в банку в 2022 

році терміном на 3 роки? 

235. Отриманий в банку кредит на 2 роки буде кваліфікований в бухгалтерському 

обліку підприємства як: 

236. Нараховані проценти за банківськими кредитами відносяться: 

237. Погашення довгострокового кредиту відображається в обліку проводкою: 

238. Що таке “ануїтет”? 

239. Кредит відображається в обліку як прострочений, якщо: 

240. Який кредит вважається пролонгованим? 

241. Бухгалтерський облік кредитів та позик ведеться в журналі: 

242. Платежі за векселями на території України можуть здійснюватися: 

243. Виданий 10.03.2021р. вексель постачальнику буде  визнаний довгостроковим 

зобов'язанням, якщо термін його погашення наступний: 

244. Виданий на 2 роки вексель постачальнику буде  відображений в обліку як: 

245. Цінний папір, який засвідчує внесення її власником грошових коштів і підтверджує 

зобов'язання відшкодувати йому номінальну вартість цього паперу в передбачений 

термін з виплатою фіксованого %, називається: 

246. На переданий у фінансову оренду об’єкт амортизація нараховується: 

247. Згідно НП(С)БО 14, якщо строк оренди становить більшу частину строку 

корисного використання об’єкта оренди, то така оренда вважається: 

248. До поточних зобов'язань відноситься заборгованість, яка буде погашена протягом 

операційного циклу або повинна бути погашена: 

249. Поточні зобов'язання відображаються на рахунках: 

250. Поточні зобов'язання відображаються в балансі: 

251. Термін позовної давності щодо заборгованості підприємства складає: 

252. Синтетичний облік розрахунків з постачальниками ведеться в журналі: 

253. За якою вартістю будуть оприбутковані в обліку матеріальні цінності, отримані 

підприємством-платником ПДВ від постачальників, якщо за них було сплачено 

1200 грн. з ПДВ? 

254. Перерахування авансу постачальникам відображається записом: 

255. Яка складається кореспонденцiя рахункiв при отриманнi рахунку вiд 
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постачальника за придбані товарно-матеріальні цінності? 

256. Довіреність виписується бухгалтерією підприємства у разі: 

257. Після отримання ТМЦ у постачальника довіреність: 

258. Який документ є підставою для перерахування коштів постачальнику? 

259. Погашення заборгованості перед постачальником відображається записом: 

260. Нарахування орендної плати за приміщення офісу відображається у орендаря 

записом: 

261. ПДВ, що пiдлягає сплатi в бюджет за звiтний перiод, представляє собою: 

262. Податкова накладна складається: 

263. Який документ є підставою для включення суми ПДВ по придбаним запасам до 

податкового кредиту? 

264. Що означає бухгалтерський запис: 

 Дт 64 “Розрахунки за податками” 

 Кт 63 ”Розрахунки з постачальниками”? 

265. Якою проводкою відображаються податкові зобов'язання з ПДВ? 

266. Який змiст бухгалтерського запису: 

 Дт 70 " Доходи від реалiзацiї" 

 Кт 64 "Розрахунки за податками"? 

267. Якою проводкою відображається перерахування ПДВ до бюджету? 

268. Якою проводкою відображається нарахування податку на прибуток підприємства? 

269. Що означає запис: Дт 981 – Кт 641? 

270. Який НП(С)БО визначає порядок формування в обліку інформації про зобов`язання 

з податку на прибуток? 

271. Якою проводкою відображається перерахування податку на прибуток до бюджету? 

272. Облік розрахунків за податками ведеться в журналі: 

273. Кожному працівнику при прийнятті на роботу присвоюється: 

274. Трудові книжки ведуться: 

275. Який документ ведеться в бухгалтерії для відображення щомісячних сум 

нарахованої зарплати за кожним працівником? 

276. В якому документі ведеться облік використання робочого часу? 

277. Табель обліку використання робочого часу відкривається: 

278. Табель ведеться для обліку: 

279. Табель обліку використання робочого часу ведеться: 

280. Згідно КЗпП України нормальна тривалість робочого часу працівників не може 

перевищувати: 

281. Згідно КЗпП зарплата виплачується: 

282. У разi, коли день виплати заробiтної плати збiгається з вихiдним, святковим або 

неробочим днем, заробiтна плата виплачується: 

283. Який документ є підставою для нарахування зарплати працівникам за відрядною 

формою оплати праці? 

284. Відрядна форма оплати праці передбачає нарахування зарплати: 

285. Відрядна форма оплати праці зазвичай використовується для нарахування 

зарплати: 

286. За якою системою оплачується праця бухгалтера? 

287. Кодексом законів про працю встановлена наступна кількість святкових і неробочих 

днів протягом року: 

288. Оплата праці здійснюється за подвійними тарифами: 

289. Доплата за роботу в святковий день складає: 
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290. На який рахунок відноситься нарахування зарплати начальнику цеха? 

291. На який рахунок відноситься нарахування зарплати головному бухгалтеру? 

292. На який рахунок відноситься нарахування зарплати робочим? 

293. Нарахування зарплати відображається: 

294. Нарахування зарплати працівникам підприємства за місяць оформлюється 

наступним документом: 

295. Заробітна плата виплачується через касу підприємства: 

296. Яким документом оформлюється видача зарплати? 

297. Яка зарплата називається депонованою? 

298. Щорічна основна відпустка надається працівникам на термін не менше: 

299. Перша основна відпустка згідно Закону України “Про відпустки” може надаватись: 

300. Тривалість основної і додаткової відпустки протягом календарного року не може 

перевищувати: 

301. Тривалість відпустки без збереження заробітної плати не може перевищувати: 

302. Розрахунок оплати за відпустку здійснюється на підставі середньоденної зарплати: 

303. Для нарахування оплати за відпустку розраховується: 

304. При розрахунку середньоденної зарплати для нарахування відпустки необхідно 

суму річної зарплати поділити на: 

305. При розрахунку суми відпускних не враховуються: 

306. Заробітна плата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше, ніж: 

307. Яким проведенням відображається виплата відпускних? 

308. Який документ є підставою для нарахування лікарняних? 

309. При нарахуванні лікарняних з 6-го дня непрацездатності робиться запис: 

310. При нарахуванні допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю за перші 5 

календарних днів робиться запис: 

311. Нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності, пов’язаної з травмою на 

виробництві чи професійним захворюванням, здійснюється за рахунок: 

312. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами нараховується у розмірі: 

313. Лікарняні будуть оплачуватись працівнику у розмірі 100 %, якщо: 

314. Страховий стаж працівника при нарахуванні лікарняних визначається як: 

315. Для нарахування допомоги з тимчасової непрацездатності середньоденний 

заробіток розраховується за наступний період: 

316. Допомога з тимчасової непрацездатності нараховується за:  

317. Якщо страховий стаж працівника 4 роки, лікарняні оплачуються у розмірі: 

318. Якщо страховий стаж працівника 6 років, лікарняні оплачуються у розмірі: 

319. Мінімальний розмір аліментів на одну неповнолітню дитину не може бути меншим 

ніж: 

320. Загальний розмір утримань із з/плати на виплату аліментів на неповнолітніх дітей 

не може перевищувати: 

321. На підставі якого документу здійснюється утримання аліментів? 

322. З якої суми утримуються аліменти? 

323. Якою проводкою відображається утримання аліментів? військового збору? 

324. Утримання із зарплати працівників податку з доходів фізичних осіб відображається 

в обліку наступним записом: 

325. До обов'язкових утримань із зарплати не відносяться: 

326. При нарахуванні єдиного соціального внеску від фонду оплати праці дебетується 

рахунок: 

327. Облік розрахунків з оплати праці ведеться в журналі: 
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328. Згідно НПСБО 16 “нормальна потужність ” – це: 

329. Витрати майбутніх періодів – це витрати, які: 

330. Формування якого виду собівартості не передбачається НПСБО 16? 

331. Для обліку прямих витрат передбачений рахунок: 

332. Для обліку накладних виробничих витрат передбачений рахунок: 

333. Які витрати не включаються до виробничої собівартості продукції (робіт, послуг)? 

334. Накладні виробничі витрати списуються наступним проведенням: 

335. Якою проводкою нараховується зарплата головному бухгалтеру? 

336. Які витрати не відносяться до адміністративних витрат? 

337. Якою проводкою списуються адміністративні витрати? 

338. Які витрати не включаються до складу витрат на збут? 

339. Що означає бухгалтерський запис: Дт 93 “Витрати на збут” – Кт 201 “Сировина і 

матеріали”? 

340. Що розуміють під фінансовою діяльністю підприємства? 

341. На які види поділяються витрати відносно до об’єму виробництва? 

342. Що лежить в основi розподiлу витрат на прямi та непрямi? 

343. Які витрати не відносяться до накладних? 

344. Що розуміють під калькуляцією? 

345. Для чого призначені рахунки 8 класу? 

346. На підставі якого стандарту визначається виробнича собівартість готової 

продукції? 

347. Згідно з національними стандартами виробнича собівартість продукції включає: 

348. Який бухгалтерський запис слiд скласти при списаннi адміністративних витрат? 

349. На якому рахунку облiковуються витрати, час здiйснення яких не спiвпадає з часом 

їх використання? 

350. Для синтетичного облiку витрат діяльності використовують журнал: 

351. За якою вартістю списується готова продукція зі складу в дебет 901 рахунку з 

кредиту 26 при її відвантаженні покупцям? 

352. Що означає бухгалтерський запис: 

 Дт 901 “Собівартість реалізованої ГП” – Кт 26 “Готова продукція”? 

353. Який слiд зробити запис при списаннi фактичної виробничої собiвартостi 

відвантаженої продукцiї? 

354. В бухгалтерському обліку готова продукція відображається як реалізована, якщо 

вона: 

355. Принцип нарахування полягає в тому, що: 

356. До складу доходів не відносяться: 

357. Який елемент не відображається по дебету рахунка 70 “Доходи від реалізації”? 

358. Який елемент не відноситься до інших операційних доходів? 

359. До складу інших операційних  доходів включається: 

360. Підприємство отримало від страхової компанії страховку у зв’язку із втратою 

майна. Ця сума буде відображена по кредиту рахунка: 

361. Яка сума відображається наступним проведенням: 

 Дт 361 “Розрахунки з покупцями” 

 Кт 701 “Дохід від реалізації готової продукції”? 

362. Якою проводкою списується отриманий протягом звітного періоду чистий дохід від 

реалізації? 

363. Який змiст бухгалтерського запису: 

 Дт 70 " Доходи від реалiзацiї" 
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 Кт 64 "Розрахунки за податками"? 

364. Яким чином визначається чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)? 

365. Що означає запис: Дт 791 “Результати основної діяльності” – Кт 93 “Витрати на 

збут”? 

366. Прибуток або збиток вiд реалiзацiї продукцiї визначається шляхом співставлення 

доходів і витрат по рахунку: 

367. Що означає дебетове сальдо по рахунку 44 “Нерозподілені прибутки (непокриті 

збитки)”? 

368. Як називають систему підсумкових показників, які характеризують господарську і 

фінансову діяльність підприємства, результати використання його активів, стан 

зобов'язань? 

369. Величина активів підприємства завжди: 

370. Яку суму становлять активи підприємства, якщо вартість власного капіталу – 100 

млн грн, а зобов'язань – 60 млн грн? 

371. Актив та пасив балансу згідно з НП(С)БО1 складається відповідно з наступної 

кількості розділів: 

372. Якi змiни в балансi викликає операцiя "Нарахована заробiтна плата"? 

373. Якi змiни в балансi викликає операцiя "Перерахована з поточного рахунку сума 

заборгованостi постачальникам"? 

374. Яка з наведених операцій не приводить до зміни валюти балансу: 

375. Показники за який перiод мiстить у собi бухгалтерський баланс? 

376. Які форми фінансової звітності складаються щоквартально? 

377. Підприємства подають фінансову звітність наступним користувачам: 

378. Форма №1 фінансової звітності має назву: 

379. Форма №2 фінансової звітності має назву: 

380. Форма №3 фінансової звітності має назву: 

381. Форма №4 фінансової звітності має назву: 

382. Форма № 5 фінансової звітності має назву: 

383. Форма № 6 фінансової звітності має назву: 

384. Які дані з рахунків переносяться до активу балансу? 

385. Суми, записанi в пасивi балансу, являють собою: 

386. Оборотнi засоби пiдриємства вiдображаються в балансi: 

387. Звітна формa балансу в Україні передбачає розташування активів: 

388. Якi засоби є найбiльш лiквiдними? 

389. Що є обов'язковою умовою складання балансу? 

390. Проведення інвентаризації є обов'язковим: 

391. Знайти відповідну пару: 

1) фінансова звітність; 1) звіт з праці; 

2) статистична звітність; 2) звіт про фінансові результати; 

3) оперативна звітність. 3) звіт про надходження грошових 

коштів від покупців. 

392. Спрощена форма фінансової звітності складається підприємствами за наступних 

умов: 

393. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» складається за наступним методом:  

394. Спрощена фінансова звітність складається наступними підприємствами: 

395. Звітним періодом для складання фінансової звітності є: 

396. Проміжна фінансова звітність складається: 
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397. Фінансова звітність складається в наступних одиницях виміру: 

398. Спрощена фінансова звітність складається в наступних одиницях виміру: 

399. Як називається документ, що характеризує стан і перспективи розвитку 

підприємства та розкриває основні ризики і невизначеності його діяльності? 

400. Які підприємства зобов'язані разом з фінансовою звітністю надавати звіт про 

управління? 

401. Підписи яких відповідальних осіб передбачають форми фінансової звітності?  

402. Яким чином підтверджується достовірність даних річної фінансової звітності? 

403. Перед складанням фінансової звітності проводиться: 

404. Форми фінансової звітності передбачають наступне кодування рядків: 

405. Яка звітна дата балансу не передбачена діючим законодавством? 

406. Річна фінансова звітність подається не пізніше: 

407. Чи можуть підприємства виключати із форм звітності рядки, по яким відсутня 

інформація? 

408. Чи можуть підприємства включати до встановлених форм звітності додаткові 

рядки? 

409. Чи передбачено законодавством складання фінансової звітності за вимогами 

міжнародних стандартів? 

410. Для чого призначені Примітки до річної фінансової звітності? 

411. Чи має фінансова звітність підприємств статус комерційної таємниці (є 

конфіденційною інформацією)? 

412. Форма 3 «Звіт про рух грошових коштів» складається за наступним методом:  

413. Спрощена фінансова звітність складається наступними підприємствами: 

414. З якою періодичністю складається Звіт про рух грошових коштів? 

415. Форма фінансової звітності №1-мс представляє собою: 

416. Критерії віднесення підприємств до категорії малих, середніх чи великих з метою 

складання фінансової звітності встановлені наступним нормативно-правовим 

актом: 

417. Який граничний обсяг чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) передбачений законодавством для мікропідприємств? 

418. Протягом звітного періоду підприємство відвантажило покупцям продукції на суму 

360 тис.грн (у т.ч. ПДВ), з якої 240тис.грн (у т.ч. ПДВ) були оплачені у цьому ж 

періоді. Яка сума чистого доходу має бути відображена у Звіті про фінансові 

результати звітного періоду? 

419. Підприємство переглянуло строк корисного використання необоротного активу у 

бік зменшення.  За НП(С)БО 6 це: 

420. Звітність за сегментами складається підприємствами, які: 

421. За непрямим методом чистий рух грошових коштів від операційної діяльності у 

формі №3 фінансової звітності визначається шляхом: 

422. Які підприємства подають консолідовану фінансову звітність? 

423. Чи подається фінансова звітність до органів Державної податкової служби 

України?  

424. Які підприємства зобов’язані оприлюднювати річну фінансову звітність на власній 

веб-сторінці? 

425. Які підприємства зобов’язані підтверджувати річну фінансову звітність 

аудиторським висновком? 
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2.3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ 

ОБЛІК» 

 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Роль та місце управлінського обліку на сучасному підприємстві. Взаємозвязок 

фінансового, податкового та управлінського обліку та їх відмінності. Еволюція 

управлінського обліку та його основні концепції. Автономна та інтегрована системи 

організації управлінського обліку, суть та відмінності. 

 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 

Класифікація витрат за різними ознаками: за економічним змістом у процесі 

виробництва, за способом включення у собівартість продукції, по відношенню до 

виробничого процесу, по відношенню до обсягів виробництва, за ознакою реальності, за 

ознакою впливу прийнятого управлінського рішення, за порядком обчислення, за рівнем 

контрольованості та інші. Особливості визначення вичерпаних та невичерпаних витрат, 

відображення їх у фінансовій звітності. Поведінка витрат, її графічне відображення та 

обчислення функції поведінки витрат різними методами. 

 

Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами (абзорпшен-костинг) 

Мета і сутність калькулювання витрат, види об’єктів витрат. Калькулювання за 

замовленнями. Калькулювання за процесами, особливості розрахунку еквівалентної 

одиниці продукції. Розподіл витрат обслуговуючих виробництв, розрахунок ставок 

розподілу накладних витрат відносно різних баз розподілу. Недорозподілені та 

надлишково розподілені накладні витрати. 

 

Тема 4. Система облік і  калькулювання за змінними витратами (директ-костинг) 

Калькулювання за змінними витратами, поняття маржинального розподілу, його 

види та значення цього показника для управління. Формати внутрішньої звітності, що 

використовуються при калькулюванні за змінними витратами. Вплив цього методу на 

ефективність прийняття управлінських рішень. 

Калькулювання на основі діяльності: сутність, переваги та сучасне застосування. 

 

Тема 5. Аналіз взаємозвязку витрат, обсягу діяльності та прибутку (точка 

беззбитковості) 

Мета, значення та методи аналізу „витрати-обсяг-прибуток», розрахунок точки 

беззбитковості та взаємопов’язаних з нею параметрів: обсягу діяльності при заданому 

рівні прибутковості, визначення рівня прибутковості при різних обсягах діяльності, 

визначення впливу структури витрат та її зміни на рівень прибутковості. Запас міцності, 

його значення для аналізу альтернативних варіантів та для прийняття управлінських 

рішень. 

 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами (система 

„стандарт-кост»). 

Поняття нормативних витрат та системи „стандарт-кост». Структура нормативних 

витрат та методика їх обрахунку. Використання нормативів витрат у калькулюванні 

собівартості продукції. Аналіз відхилень фактичних витрат від нормативних та значення 

цього для прийняття управлінських рішень. 
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Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень 

Релевантні доходи та релевантні витрати. Диференціальний аналіз релевантної 

інформації для прийняття управлінських рішень. Прийняття рішень відносно 

спеціального замовлення. Обгрунтування рішень відносно скорочення сегмента або 

ліквідації певного сегменту діяльності. Аналіз рішень зразку „виробляти чи купувати?», 

„продавати чи обробляти далі?» та інших. 

 

Тема 8. Бюджетування і контроль 

Мета, роль та значення бюджетування. Роль бухгалтера-аналітика у процесі 

бюджетування. Характеристика функціональних бюджетів (групи операційних та групи 

фінансових бюджетів), а також особливості їх складання в залежності від галузі бізнесу. 

Бюджетний контроль, його значення, обєкти та субєкти. Звіт про виконання бюджету, 

види відхилень, аналіз причин відхилень з допомогою гнучкого бюджету. 

 

Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності 

Концепція обліку за центрами відповідальності. Види центрів відповідальності. 

Оцінка діяльності центрів витрат, центрів доходу, центрів прибутку та центрів 

інвестицій. Звіт про діяльність центрів відповідальності. 

 

 

2.4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

1. Які з перелічених процедур не здійснюються в управлін- 

ському обліку? 

2. Нормативна база управлінського обліку: 

3. Управлінський облік відрізняється від фінансового: 

4. Переплетена система обліку передбачає: 

5. Які з наведених нижче ознак характеризують інтегровану систему обліку? 

6. Яка з перелічених функцій не є функцією управлінського обліку? 

7. Основною метою управлінського обліку є: 

8. Що з наведеного не є об’єктом управлінського обліку? 

9. Ведення управлінського обліку на підприємстві є: 

10. Управлінський облік як система сформувався у наступний період:  

11. Для якої з наведених цілей може бути використана інформація управлінського 

обліку? 

12. Який підхід до побудови Плану рахунків фінансового та управлінського обліку 

покладено в основу національного Плану рахунків? 

13. Постійними називають витрати, які: 

14. При збільшенні обсягу діяльності змінні витрати на одиницю продукції: 

15. При збільшенні обсягу діяльності постійні витрати з розрахунку на одиницю 

продукції: 

16. Змінними є витрати, які змінюються при зміні: 

17. До яких з перелічених видів витрат належать адміністративні та збутові витрати? 

18. Витрати періоду - це: 

19. Що лежить в основi розподiлу витрат на прямi та непрямi? 

20. Що розуміють під калькуляцією? 
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21. Що називається поведінкою витрат? 

22. Яке з наведених рівнянь є функцією загальної суми витрат? 

23. Яке з наведених рівнянь є функцією суми змінних витрат? 

24. До прямих належать витрати, які: 

25. Вичерпаними є витрати, які: 

26. Невичерпаними є витрати, які: 

27. Які з видів витрат не виділяють в управлінському обліку? 

28. Граничні витрати підприємства — це: 

29. Із наведеного переліку елементами витрат є: 

30. Із наведеного переліку статтями витрат є: 

31. Які витрати підприємства не зміняться, якщо діяльність одного з виробничих 

підрозділів тимчасово припинена? 

32. Основним об’єктом калькулювання на виробничому підприємстві є: 

33. Одиниця вимірювання окремих видів продукції, собівартість яких визначається, - це: 

34. Релевантні витрати – це: 

35. При прийнятті рішення про призупинення діяльності виробничого цеху 

релевантними є наступні витрати: 

36. Підприємство має намір замінити старе обладнання. Вкажіть, які дані є 

релевантними для прийняття такого рішення: 

37. Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання повних витрат? 

38. Як у зарубіжній практиці називають систему калькулювання змінних витрат? 

39. Позамовне та попроцесне калькулювання базуються на принципі включення до 

собівартості: 

40. Об’єктом обліку витрат при застосуванні позамовного методу обліку витрат і 

калькулювання є: 

41. Умови застосування простого (однопередільного) методу обліку витрат і 

калькулювання: 

42. Яка з економічних категорій не відповідає визначенню директ-костинг? 

43. У чому полягає основна особливість методу директ-костинг? 

44. Що є основною передумовою виникнення методу директ-костингу? 

45. Простий  директ-костинг передбачає калькулювання собівартості продукції: 

46. Розвинутий директ-костинг передбачає калькулювання собівартості продукції: 

47. Об’єктом обліку витрат при застосуванні попередільного методу обліку витрат і 

калькулювання є: 

48. Основною метою обліку нормативних витрат є: 

49. У системі обліку нормативних витрат за методом стандарт-кост усі записи на 

рахунках запасів і витрат ведуться: 

50. Сприятливим відхиленням при застосуванні нормативного обліку витрат вважають: 

51. Несприятливим відхиленням при застосуванні нормативного обліку витрат 

вважають: 

52. Інформація про відхилення фактичних витрат від нормативів призначена для: 

53. Метод АВС-калькулювання передбачає: 

54. Реалістично визначені наперед (заздалегідь) витрати прямих матеріалів, прямої 

праці та загальновиробничих витрат на одиницю продукції представляють собою: 

55. Для визначення нормативного коефіцієнта постійних загальновиробничих витрат 

загальна сума планових постійних загальновиробничих витрат ділиться на: 
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56. Які з перелічених видів витрат не беруться до уваги у процесі прийнятті 

управлінського рішення? 

57. Як розраховується маржинальний дохід? 

58. Якщо загальний маржинальний дохід зменшується на певну величину, то 

операційний прибуток підприємства: 

59. Як розраховується маржинальний дохід на зведену одиницю продукції 

(середньозважений)? 

60. Середньозважений маржинальний дохід розраховується у випадку, якщо: 

61. Коефіцієнт маржинального доходу — це: 

62. Виробництво продукції певного виду в короткому періоді є доцільним, якщо 

показник маржинального доходу для неї: 

63. Точка беззбитковості — це обсяг випуску (продажів), за якого: 

64. Як вплине на точку беззбитковості збільшення змінних витрат на  одиницю продукції 

за інших незмінних умов? 

65. Як вплине на точку беззбитковості збільшення ціни продажу одиниці продукції за 

інших незмінних умов? 

66. Точка беззбитковості в натуральних одиницях визначається: 

67. Точка беззбитковості в грошових одиницях визначається: 

68. На графіку беззбитковості відсутня лінія: 

69. Точка беззбитковості підприємства зростатиме в результаті: 

70. При побудові графіку беззбитковості у точці беззбитковості перетинаються лінії: 

71. Підприємство досягає порогу рентабельності, коли: 

72. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для отримання бажаного прибутку, 

визначається за формулою: 

73. Межа безпеки визначається як різниця: 

74. Співвідношення постійних і змінних витрат, яке забезпечує більший відсоток 

зростання прибутку, ніж відповідний відсоток зростання продажів, називають: 

75. Визначення (планування) прибутку за певного обсягу реалізації здійснюється за 

формулою: 

76. Нижньою межею ціни на продукцію підприємства може бути: 

77. Запас фінансової міцності визначається як різниця: 

78. Ефект операційного левериджу визначається як відношення суми: 

79. Підприємство планує розширити асортимент шоломів для велосипедистів. Дані про 

нові шоломи наведено нижче:  

Ціна продажу одного шолома - 35грн 

Ціна придбання одного шолома – 19,80грн 

Постійні витрати, пов’язані з секцією, де відбувається продаж нових шоломів - 

4680грн. 

Чому дорівнює точка беззбитковості підприємства у натуральних одиницях? 

80. Є такі дані про діяльність підприємства: обсяг реалізації становить 15 000 одиниць, 

ціна продажу — 10 грн, змінні витрати на одиницю — 3 грн, а постійні витрати — 

45 000 грн. Чому за цих умов дорівнює запас міцності? 

81. Чому дорівнюють змінні витрати на одиницю, якщо ціна продажу одиниці продукції 

становить 25 грн., обсяг продажу — 160 тис. одиниць, а загальний маржинальний 

дохід — 900 тис. грн? 

82. Чому дорівнюють постійні витрати підприємства за умов, що ціна продажу одиниці 

продукції становить 30 грн, обсяг продажу — 70 тис. одиниць, змінні витрати на 

одиницю — 15 грн, а операційний прибуток — 15 тис. грн? 
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83. Для виготовлення 100 одиниць продукції було здійснено 1100 грн витрат. У 

наступному періоді передбачається зростання обсягу виробництва на 25 %, при 

цьому витрати досягнуть рівня 1400 грн. Якими будуть дані витрати? 

84. Підприємство має можливість розширення обсягу виробництва із 150 одиниць 

продукції до 156, при цьому відбувається зростання лише прямих витрат з 1500 до 

1560 грн. Якою буде гранична собівартість одиниці  продукції? 

85. Підприємство планує реалізувати 200 000 одиниць продукції. Постійні витрати 

підприємства становлять 400 000 грн, а змінні — 65 % ціни продажу. Операційний 

прибуток у розмірі 100 000 грн може бути отриманий за ціни продажу одиниці 

продукції: 

86. Підприємство планує продавати продукцію за ціною 27 грн за одиницю. Змінні 

витрати на одиницю становлять 15 грн, постійні витрати — 197 040 грн за місяць. 

Скільки одиниць продукції необхідно реалізувати за місяць для отримання 9000 грн 

операційного прибутку, якщо керівництво підприємства додатково вирішило 

спрямувати 160 000 грн на рекламну кампанію, яка розрахована на рік? 

87. Собівартість реалізованої продукції визначається за формулою: 

88. Сутність бюджетів, які складаються з запланованих грошових потоків фінансового 

стану підприємства, – це: 

89. До методів складання (формуванню бюджетів) відносять: 

90. Зведений бюджет включає: 

91. Зведений бюджет складається з: 

92. Сукупність бюджетів, витрат і доходів, які забезпечують складання бюджету 

прибутку – це: 

93. Точкою розподілу називається: 

94. Бюджет – це: 

95. В залежності від механізму використання бюджети поділяються на: 

96. При якому бюджеті бюджетні доходи і витрати прогнозуються, виходячи з 

визначеного планового обсягу реалізації? 

97. Які існують методи складання (формування) бюджетів? 

98. Які групи бюджетів включає в себе зведений бюджет? 

99. Процес планування майбутньої діяльності підприємства і оформлення його 

результатів у вигляді системи бюджетів – це: 

100. Бюджет, при якому доходні витрати прогнозуються виходячи з визначеного, 

планового обсягу реалізації, називається: 

101. Процес планування майбутньої діяльності підприємства і оформлення його 

результатів у вигляді системи бюджетів – це: 

102. План майбутніх операцій, виражений у визначених одиницях (переважно в 

грошових), це: 

103. План майбутніх операцій, виражений у кількісних вимірниках, це:  

104. Метою бюджетування є:  

105. Сукупність бюджетів, що узагальнюють майбутні операції усіх підрозділів 

підприємства, це:  
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2.5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 
 

Тема 1. Сутність і види податків  

Соціально-економічний зміст та призначення податків. Еволюція податків, 

концепції розвитку теорій податків. Визначення податків та інших форм обов’язкових 

платежів. Функції податків. Елементи податку, їх характеристика. Класифікація 

податків, її ознаки. Види податків. Оподаткування юридичних і фізичних осіб. Правове 

регулювання системи оподаткування. Основні засади та принципи податкового 

законодавства України. 

 

Тема 2. Сутність податкової системи та податкової політики 

Податкова система України, її структура, основні етапи становлення. Принципи 

побудови податкової системи України, їх реалізація. Податки в системі доходів 

державного бюджету. Поняття податкової політики та її напрямки. Сутність податкової 

політики в системі державного регулювання економіки. Поняття і функції податкового 

механізму. Економічна ефективність податкової системи, податкові важелі і 

інструменти. Суть податкового регулювання економіки. Проблеми податкової системи 

України. 

 

Тема 3. Організаційне забезпечення функціонування податкової системи 

Контролюючі органи, їх характеристика, правове регулювання діяльності. 

Податкова служба в Україні і її роль у функціонуванні податкової системи держави. 

Організаційна структура, завдання та функції ДПС. Права й відповідальність 

працівників ДПС. Облік платників податків і податкових надходжень. Права та 

обов’язки платників податків. Вимоги щодо подання звітності та сплати податків. Етапи 

податкового процесу, їх характеристика. Податкове адміністрування. Контроль за 

своєчасним надходженням податків. Податкові перевірки, їх суть, види, особливості 

застосування. Відповідальність платників податків. 

 

Тема 4. Непрямі податки  

Характеристика непрямих податків, їх призначення. Сутність податку на додану 

вартість як форми універсального акцизу, його переваги і недоліки. Платники податку 

на додану вартість, реєстрація осіб як платників податку. Об’єкт, база та ставки 

оподаткування. Види пільг з податку на додану вартість. Порядок обчислення ПДВ: 

податкове зобов’язання, податковий кредит, дати виникнення податкових зобов’язань, 

відшкодування сум податку, податок на додану вартість, що підлягає перерахуванню в 

доход бюджету. Документальне підтвердження операцій з ПДВ, складання податкових 

накладних. Система електронного адміністрування ПДВ (СЕА ПДВ), єдиний реєстр 

податкових накладних (ЄРПН). Звітні (податкові) періоди. Податкова декларація з 

податку на додану вартість: структура, порядок складання і подання у податкові органи. 

Поняття акцизу. Суб’єкти та об’єкти акцизного податку. Платники та об’єкт 

оподаткування. Перелік підакцизних товарів і ставки акцизного податку. Методика 

обчислення сум акцизного податку, що підлягають сплаті до бюджету. Порядок 

включення акцизного податку у ціну товарів. Пільги по податку. Специфіка 

оподаткування акцизним податком окремих об’єктів. Звітність по акцизному податку. 

Особливості маркування підакцизних товарів. Строки сплати акцизного податку та 

подання декларації. Відповідальність платників за порушення податкового 

законодавства. 

Митне оподаткування як один із напрямків митної політики держави. Класифікація 
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мита, її ознаки. Елементи нарахування та сплати мита. Митна вартість. Єдиний митний 

тариф. Платники та об’єкт оподаткування. Види ставок мита. Пільги при сплаті мита. 

Порядок справляння мита та перерахування до бюджету. 

 

Тема 5. Прибуткові податки і внески 

Сутність та види прибуткового оподаткування юридичних осіб. Платники і ставки 

податку на прибуток. Об’єкт оподаткування. Порядок визначення прибутку як об’єкта 

оподаткування, його економічний зміст. Порядок визнання доходів і витрат та їх склад. 

Податкові різниці. Оподаткування операцій особливого виду. Оподаткування доходів 

нерезидентів. Оподаткування неприбуткових установ та організацій. Пільги з податку на 

прибуток, види пільг, їх направленість та регулююче призначення. Порядок обчислення 

та сплати податку на прибуток. Податкові періоди. Порядок складання та подання 

податкової декларації з податку на прибуток підприємства й додатків до неї. 

Трансфертне ціноутворення.  

Термінологія, яка вживається у податковому законодавстві щодо оподаткування 

доходів фізичних осіб. Платники ПДФО. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. 

Загальний річний оподатковуваний дохід. Загальний місячний оподаткований доход та 

його структура. Ставки податку. Податкова знижка. Податкові соціальні пільги і 

порядок їх надання. Перерахунок податку. Порядок нарахування, утримання та сплати 

(перерахування) податку до бюджету. Порядок подання річної декларації про майновий 

стан і доходи (податкової декларації). Особливості оподаткування окремих видів 

доходів фізичних осіб. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-

підприємцем від провадження підприємницької діяльності. 

Військовий збір. Єдиний соціальний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування (ЄСВ). Порядок, розміри відрахувань і терміни сплати.    

 

Тема 6. Природно-ресурсні платежі 

Основи і мета встановлення плати за ресурси. Державна власність на ресурси як 

основа отримання державою доходів за їх використання. Принципи встановлення плати 

за ресурси. Види плати за ресурси. Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів, сутність і призначення. Державний лісовий фонд і порядок його використання. 

Платники, об’єкт обчислення, ставки, їх диференціація. Порядок розрахунку та сплати. 

Рентна плата за спеціальне використання води. Платники, об’єкт обчислення податку. 

Ставки податку. Лімітування забору води. Порядок обчислення та строки сплати в 

бюджет. Звітність платників. Рентна плата за користування надрами. Плата за 

користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. 

Платники, об’єкт справляння плати, ставки плати. Пільги, звітність платників. Рентна 

плата за користування радіочастотним ресурсом України. Платники, об’єкт 

оподаткування, ставки. Пільги. Порядок і строки сплати та подання декларацій до 

державних податкових органів. 

Екологічний податок. Платники податку, об’єкти оподаткування, ставки податку. 

Порядок обчислення податку та сплати в бюджет. Податкова звітність.  

 

Тема 7. Майнове оподаткування  

Склад місцевих податків та зборів і порядок їх справляння. Суть майнового 

оподаткування та характеристика його основних форм. Майнове оподаткування і його 

значення в сучасних умовах. Види майнового оподаткування. Податок на нерухоме 

майно. Платники, об'єкт оподаткування, ставки податку, терміни сплати і порядок 
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зарахування до бюджету. Порядок надання пільг. Оцінка нерухомості для цілей 

справляння податку на нерухоме майно. Особливості формування механізму справляння 

податку на нерухоме майно. Порядок справляння туристичного збору та збору за 

паркування транспортних засобів.  

 

Тема 8. Спеціальні режими оподаткування 

Спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва. Суть та 

призначення єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва. Види податків і 

зборів, від сплати яких звільняться платники єдиного податку. Порядок переходу до 

спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Умови застосування спрощеної 

системи оподаткування для юридичних та фізичних осіб. Групи платників податку. 

Особливості у нарахуванні та сплаті єдиного податку для юридичних та фізичних осіб. 

Особливості оподаткування сільськогосподарської діяльності. Звітність по податку. 

Термін сплати податку.  

 

Тема 9. Податкове планування на підприємствах  

Корпоративний податковий менеджмент. Сутність податкового планування, його 

принципи, форми, види та методи. Формування податкової складової облікової політики 

підприємства. Оцінка ефективності податкового планування. Тактика і стратегія 

податкового планування. Інструментарій податкового планування. Етапи впровадження 

податкового планування на підприємстві. Податкова оптимізація. Зміст та основні 

характеристики ухилення від оподаткування. Фактори, що сприяють виникненню 

податкових правопорушень. Оцінка податкового навантаження. Спеціальні (вільні) 

економічні зони, території пріоритетного розвитку, офшорні зони як різновид ВЕЗ. 

Особливості податкового планування з використанням офшорних компаній. 

 

2.6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ 

«ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

1. Перші ознаки сучасної податкової системи з’явилися у:  

2. В якій теорії податки вважаються головним важелем регулювання економіки і 

виступають однією зі складових її успішного розвитку? 

3. Який з вказаних нормативно-правових актів України визначає принципи 

податкового законодавства України, податки і збори до державного і місцевого 

бюджетів, а також права, обов'язки і відповідальність платників податків? 

4. Функціонування податкової системи України регламентується наступними 

нормативними актами: 

5. Податкова система – це: 

6. Податки - це: 

7. Які функції виконують податки? 

8. Реалізація фіскальної функції податків пов’язана з: 

9. Як називається законодавчо визначена величина податкових нарахувань на 

одиницю виміру бази оподаткування? 

10. Який орган забезпечує функціонування податкової системи та здійснює 

адміністрування податків? 

11. Скільки принципів побудови податкової системи закріплено у Податковому 

кодексі України? 
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12. Скільки розділів містить діючий Податковий кодекс України? 

13. Принцип нейтральності податкової системи - це: 

14. Принцип соціальної справедливості - це: 

15. Податковою адресою фізичної особи - платника податків визнається:  

16. Реєстрації чи взяттю на облік у податкових органах підлягають:  

17. Резидент України – це фізична особа, яка:  

18. Резидент України – це юридична особа, яка:  

19. Інструментами податкової політики є:  

20. До найбільш типових форм податкових пільг належать:  

21. Основні завдання внутрішнього податкового контролю полягають у:  

22. Податкові канікули – це:  

23. Чи існує законодавча вимога щодо обов’язкової подачі податкових декларацій 

контролюючим органам в електронній формі? 

24. Якою є загальна кількість податків, встановлених Податковим кодексом України? 

25. Які з перерахованих податків відносяться до загальнодержавних? 

26. Які з перерахованих податків відносяться до місцевих? 

27. До прямих податків відноситься: 

28. До непрямих податків відноситься: 

29. Нарахування пені за невчасну сплату податку закінчується: 

30. Який термін подання  річної податкової декларації до податкових органів? 

31. Податкові декларації за квартальний звітний (податковий) період подаються у 

наступні терміни: 

32. Платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, зазначену 

у поданій ним податковій декларації, у наступний термін: 

33. Яким чином здійснюється виправлення помилок в показниках раніше поданої 

податкової декларації,  які самостійно виявлені платником податків в наступних 

податкових періодах? 

34. У разі, коли платник податків самостійно виявляє помилки, що призвели до 

недоїмки, він повинен нарахувати штраф (самоштраф) у розмірі: 

35. Яка особа визначена Податковим кодексом України як податковий агент? 

36. Як розраховуються податки за адвалорними ставками? 

37. Як розраховуються податки за специфічними ставками? 

38. Класифікація мита за напрямом руху товарів: 

39. Державне мито справляється за:  

40. Ставки державного мита встановлюються:  

41. Які товари згідно ПКУ не відносяться до підакцизних? 

42. Які особи є платниками акцизного податку? 

43. В Україні застосовуються наступні види ставок акцизного податку: 

44. Об’єктом оподатковування прибутку підприємств  є: 

45. Якою є базова ставка податку на прибуток згідно ПКУ? 

46. Доходи з метою визначення оподатковуваного прибутку визнаються у тому 

звітному періоді, на який припадає: 

47. Витрати з метою визначення оподатковуваного прибутку визначаються у тому 

звітному періоді, на який припадає: 

48. Як впливають витрати на об’єкт оподаткування податком на прибуток? 
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49. Сума нарахованої амортизації впливає на оподаткований прибуток таким чином: 

50. Чи є вірним твердження, що всі підприємства визначають об’єкт оподаткування 

податком на прибуток шляхом коригування прибутку або збитку, визначеного за 

результатами бухгалтерського обліку згідно національних або міжнародних 

стандартів, на встановлені ПКУ різниці? 

51. Який термін подачі податкової звітності у податкові органи платниками податку на 

прибуток? 

52. Платниками податку з доходів фізичних осіб (ПДФО) є: 

53. Яка основна ставка ПДФО передбачена ПКУ? 

54. Податковим кодексом України передбачена наступна ставка ПДФО для доходів, 

що перевищують 15 мінімальних зарплат: 

55. Об’єкт оподаткування для розрахунку ПДФО визначається як: 

56. Податкові соціальні пільги (ПСП) при розрахунку ПДФО застосовуються: 

57. Яким чином враховуються при обчисленні ПДФО податкові соціальні пільги? 

58. Які податкові соціальні пільги передбачені Податковим кодексом України? 

59. Граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальні 

пільги, розраховується у розмірі: 

60. Податкові соціальні пільги при розрахунку ПДФО надаються: 

61. Чи буде надана працівнику звичайна податкова соціальна пільга при розрахунку 

ПДФО, якщо сума нарахованої зарплати складає 6000 грн? 

62. Звичайна податкова соціальна пільга при розрахунку ПДФО надається у розмірі: 

63. Підвищена податкова соціальна пільга надається у розмірі: 

64. Максимальна податкова соціальна пільга надається у розмірі: 

65. Яку суму ПДФО необхідно утримати із нарахованої зарплати в сумі 12000 грн? 

66. ПДФО підлягає перерахуванню до бюджету: 

67. Із зарплати працівників утримується військовий збір у розмірі: 

68. Законодавством встановлена наступна ставка єдиного соціального внеску: 

69. Максимальна база нарахування ЄСВ становить:  

70. Якою є величина мінімального страхового внеску з ЄСВ? 

71. Кошти, що надходять від сплати ЄСВ, зараховуються до: 

72. Порядок нарахування, обчислення і сплати ЄСВ визначається: 

73. Митна вартість імпортованого устаткування склала 500 тис. грн. Ставка мита - 

10%. Якою є сума зобов'язань з ПДВ на імпорт? 

74. Щодо якого податку(-ів) в Україні запроваджена система електронного 

адміністрування? 

75. Якою є основна (базова) ставка податку на додану вартість? 

76. 28.10.п.р. підприємство отримало від постачальників по податковій накладній 

сировину, яка була оплачена з урахуванням ПДВ по платіжному дорученню від 

5.11.п.р. В якому місяці підприємство отримало право на податковий кредит? 

77. 13.10.п.р. підприємство відвантажило покупцям продукцію, яка була оплачена з 

урахуванням ПДВ по платіжному дорученню від 09.11.п.р. В якому місяці у 

підприємства виникло податкове зобов’язання з ПДВ? 

78. 13.11.п.р. підприємство отримало від покупців передплату за продукцію, яка була 

відвантажена 09.12.п.р. В якому місяці у підприємства виникло податкове 

зобов’язання з ПДВ? 
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79. Податкова накладна складається: 

80. Який документ є підставою для включення суми ПДВ по придбаним запасам до 

податкового кредиту? 

81. Відповідно до вимог ПКУ обов’язковій реєстрації платником ПДВ підлягають 

особи на загальній системі оподаткування, які: 

82. Об'єктом оподаткування ПДВ є операції з: 

83. За якими з перерахованих операціями ПДВ нараховується за нульовою ставкою? 

84. Яка подія вважається за дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ? 

85. Яка подія визначає дату виникнення права платника ПДВ на податковий кредит? 

86. За якою датою складається податкова накладна? 

87. Який ПДВ відображається в податковій декларації в розділі «Податковий кредит»? 

88. Який ПДВ відображається в податковій декларації в розділі «Податкові 

зобов’язання»? 

89. Податкова накладна (ПН) дає право покупцю на включення суми ПДВ до 

податкового кредиту за умови, що: 

90. Якщо податкова накладна складена 10 липня,  то вона підлягає реєстрації в ЄДРПН 

у наступний термін: 

91. Якщо податкова накладна складена 20 січня,  то вона підлягає реєстрації в ЄДРПН 

у наступний термін: 

92. Підставою для відображення даних у податкових деклараціях з ПДВ є: 

93. Бюджетне відшкодування - це: 

94. Податковий кредит з ПДВ - це : 

95. Звітним (податковим) періодом по ПДВ є: 

96. Яку суму ПДВ необхідно сплатити до бюджету торгівельній фірмі за наступних 

умов: вартість реалізованих товарів за звітний період – 420 тис.грн (у т.ч. ПДВ), 

вартість придбаних товарів – 360 тис.грн (у т.ч. ПДВ)? 

97. Чи є вірним твердження, що всі підприємства - суб’єкти малого підприємництва 

можуть обирати спрощену систему оподаткування? 

98. Єдиний податок для платників 3 групи розраховується від суми: 

99. Чи передбачена діючим податковим законодавством можливість сплати 

підприємствами податку на прибуток за ставкою 0%? 

100. До суб’єктів малого підприємництва відносяться: 

101. Сплата єдиного податку суб’єктами підприємництва передбачена умовами: 

102. Податковим кодексом передбачена наступна кількість груп платників єдиного 

податку: 

103. Чи є вірним твердження, що суб'єкт малого підприємництва повинен сплачувати 

єдиний податок незалежно від того, чи отримав він прибуток у звітному періоді? 

104. При спрощеній системі оподаткування єдиний податок СПД - юридичними 

особами сплачується у наступних розмірах: 

105. СПД-юридичні особи можуть відноситися до наступної групи платників єдиного 

податку: 

106. Чи зобов’язані СПД - юридичні особи сплачувати ПДВ, якщо вони працюють на 

спрощеній системі оподаткування? 

107. Від сплати яких податків звільняються СМП - платники єдиного податку за 

ставкою 5%? 
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108. Суб’єкти малого підприємництва – юридичні особи, що є платниками єдиного 

податку 3 групи, сплачують єдиний податок: 

109. Перехід СМП із загальної на спрощену систему оподаткування може 

здійснюватися: 

110. Мінімальним періодом, на який СМП може стати платником єдиного податку, є: 

111. Сільгосппідприємства мають право на сплату єдиного податку, якщо частка 

продажу сільськогосподарської продукції за попередній рік становить не менше: 

112. Що є базою оподаткування єдиним податком для сільгоспвиробників? 

113. До економічних цілей створення офшорних зон відноситься:  

114. Залежно від спеціалізації, яких офшорних зон не існує:  

115. Перелік офшорних зон для проведення фінансового моніторингу в Україні 

затверджує:  

116. До елементів спеціального правового режиму оподаткування ВЕЗ не відносять: 

117. Податкова оптимізація – це: 

118. Найбільш розповсюдженим способом податкової оптимізації є:  

119. До платників податків можуть бути застосовані наступні види юридичної 

відповідальності за порушення норм податкового законодавства: 

120. Відповідальність за ухилення від сплати податків передбачено:  

 

 

3. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Оцінка результатів вступного випробування здійснюється за наступною шкалою:  

 

Шкала оцінювання 

За національною шкалою Кількість набраних балів За шкалою ЄКТС 

відмінно 90–100 А 

добре 
82-89 В 

75-81 С 

задовільно 
67-74 D 

60-66 E 

незадовільно 
36-59 FX  

1-35 F  

 

Оцінка за відповідь на кожне тестове питання вступного випробування може 

набувати одного з двох значень:  

- максимального значення кількості балів (2 бали) – за вірної відповіді,  

- мінімального значення (0 балів) – за невірної відповіді. 

Таким чином, за підсумками вступного випробування абітурієнт може набрати від 

0 до 100 балів включно. Якщо вступник набрав менше 60 балів, то результат вступного 

випробування незадовільний. 

Підсумкова оцінка за вступне випробування враховується для рейтингування 

вступників і здійсненні конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання. 
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4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Навчальна література  
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2019. 509 с. 
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Нормативно-правові акти 

1. Господарський  кодекс України від 16.01.2003 № 436-ІV, зі змінами та 

доповненнями. 

2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI, зі змінами та доповненнями. 

3. Митний кодекс від 13.03.2012р. № 4495-VI, зі змінами та доповненнями. 

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-ІV, зі змінами та доповненнями. 

5. Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р., зі змінами та доповненнями. 

6. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.99р. № 996-ХІV,  зі змінами та доповненнями. 

7. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку №№1-34, затв. наказами 

МФУ. 

8. Закон України „Про відпустки” від 15.11.96 р. № 504/96-ВР, зі змінами та 

доповненнями 

9. Закон України „Про господарські товариства” від 19.09.1991 р. № 1576-ХІІ (в 

редакції Закону № 2275-VIII від 06.02.2018), зі змінами та доповненнями. 

10. Закон України „Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі та громадського харчування та послуг”  від 06.07.95р. № 265/95-ВР (в 

редакції Закону від 01.06.2000р. № 1776-ІІІ), зі змінами та доповненнями. 

11. Закон України „Про збір та облік єдиного соціального внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування” від 08.07.2010р. № 2464-VI, зі змінами та 

доповненнями 

12. Закон України „Про оплату праці” від 24.04.95 р. № 108/95-ВР, зі змінами та 

доповненнями. 

13. Закон України „Про цінні папери і фондову біржу” від 18.06.91 р. № 1201-ХІІ, зі 

змінами та доповненнями. 

14.  План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджено наказом Міністерства фінансів 

України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами та доповненнями. 

15. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, 

затверджено наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291, зі змінами 

та доповненнями. 

16. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затверджено  

постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22, зі змінами та доповненнями 

17. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку, 

затверджені наказом Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356. 

18. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затверджено постановою Правління Національного банку України від 

29.12.2017 р. №148. 

19. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 

затверджено Наказом МФУ від 24.05.95р. № 88, зі змінами і доповненнями. 

20.  Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом  

Мінфіну від 02.09.2014 р. № 879. 

21. Порядок визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) 

матеріальних цінностей, затв. постановою КМУ від 22.01.96 р. № 116, зі змінами і 

доповненнями. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#n386

