
Програми фахових іспитів 
для вступників на денну та заочну форми навчання 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

 кваліфікованого робітника 
зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування,  

072 Фінанси, банківська справа та страхування,   

5.03050901 Бухгалтерський облік. 
 

Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін 

спеціальності 071 Облік і оподаткування: 

• «Бухгалтерський облік»; 

• «Економіка підприємства»; 

• «Фінансовий облік»; 

• «Фінанси»; 

• «Податкова система». 

 

1. Бухгалтерський облік: суть і значення. 

2. Первинні документи. Поняття про документообіг. 

3. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

4. Дайте визначення активним рахункам та яке на них може бути сальдо. 

5. Дайте визначення активно-пасивним рахункам та яке на них може бути 

сальдо. 

6. Дайте визначення пасивним рахункам та яке на них може бути сальдо. 

7. Кореспонденція рахунків-поясність сутність. 

8. Охарактеризуйте структуру звітного балансу підприємства. 

9.  План рахунків бухгалтерського обліку, його структура. 

10. Розкрийте мету плану рахунків бухгалтерського обліку. 

11. Опишіть структуру плану рахунків на рівні класів рахунків. 

12. Розкрийте взаємозв'язок між планом рахунків та фінансовою звітністю 

підприємства. 

13. Перелічіть відомі Вам форми бухгалтерського обліку та на яких під-

приємствах вони можуть застосовуватись. 

14. Розкрийте сутність простої форми обліку. 

15. Розкрийте сутність спрощеної форми обліку. 

16. Розкрийте сутність меморіально-ордерної форми обліку. 

17. Розкрийте сутність журнально-ордерної форми обліку. 

18. Сутність та основні ознаки фінансів. 

19. Склад фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 

20. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл. 

21. Сутність державного бюджету його функції. 

22. Бюджетна система та її устрій в Україні.. 

23. Дефіцит державного бюджету, причини i заходи для його усунення. 

24. Основні показники державного бюджету. 

25. Сутність та етапи бюджетного процесу. 



26. Економічна сутність державного кредиту. 

27. Розкрийте поняття та класифікація продукції.  

28. Товарообіг його зміст та класифікація.  

29. Дайте характеристику персоналу його класифікацію і структура. 

30. Дайте характеристику показникам  стану  та руху персоналу. 

31. Охарактеризуйте продуктивність праці її сутність, методи розрахунку.  

32. Дайте характеристику формам та системам оплати праці. 

33. Дайте характеристику основним фондам підприємства. 

34. Показники стану та ефективності використання основних фондів.  

35. Дайте характеристику оборотним коштам підприємства. 

36. Показники, ефективність використання оборотних коштів. 

37. Дайте характеристику поточним витратам підприємства..  

38. Охарактеризуйте доходи як економічну категорію.  

39. Прибуток, його сутність, види, значення в діяльності підприємства. 

40. Охарактеризуйте рентабельність підприємства. 

41. Облік касових операцій. 

42. Облік коштів на рахунках підприємства у банках. 

43. Облік запасів. 

44. Документальне оформлення руху  виробничих запасів і відображення 

його на рахунках бухгалтерського обліку. 

45. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей порядок проведення та 

відображення її результатів в бухгалтерському обліку. 

46. Порядок визначення первісної вартості основних засобів. 

47. Оцінка основних засобів. 

48. Облік надходження основних засобів. 

49. Методи нарахування амортизації основних засобів згідно з П(С)БО 7 

"Основні засоби". 

50. Облік амортизації (зносу) необоротних активів. 

51. Облік вибуття та ремонту основних засобів. 

52. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів. 

53. Інвентаризація основних засобів. 

54. Синтетичний і аналітичний облік інших необоротних матеріальних 

активів. 

55. Облік вибуття нематеріальних активів. 

56. Амортизація нематеріальних активів. 

57. Переоцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби". 

58. Визначення основних понять і розкриття інформації про основні засоби 

згідно П(С)БО 7 "Основні засоби". 

59. Визначення основних понять і розкриття інформації про нематеріальні 

активи згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". 

60. Визначення основних понять і розкриття інформації про запаси згідно 

П(С)БО 9 "Запаси". 

61. Визначення основних понять і розкриття інформації про дебіторську 

заборгованість згідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 

62. Сутність і види податків. 



63. Сутність та організація податкової системи. 

64. Облік платників податків. 

65. Сутність податкової політики в системі державного регулювання 

економіки. 

66. Поняття і функції податкового механізму. 

67. Непрямі податки. 

68. Прибуткові податки і внески. 

69. Плата за ресурси та послуги. 

70. Особливості справляння місцевих податків і зборів. 

71. Назвіть основні групи обов'язкових платежів.  

72. Як класифікуються податки за формою  взаємовідносин платника 

податків та держави?  

73. Права та відповідальність платників податків.  

74. Які місцеві збори Ви знаєте? 

75. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності. 

76. Які особливості нарахування та сплати податку з доходів фізичних 

осіб. 

77. Особливості місцевих податків та зборів. 

 

Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін 

спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування: 

• «Бухгалтерський облік»; 

• «Економіка підприємства»; 

• «Банківські операції»; 

• «Фінанси»; 

• «Страхування». 

 

1. Бухгалтерський облік: суть і значення. 

2. Первинні документи. Поняття про документообіг. 

3. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

4. Дайте визначення активним рахункам та яке на них може бути сальдо. 

5. Дайте визначення активно-пасивним рахункам та яке на них може бути 

сальдо. 

6. Дайте визначення пасивним рахункам та яке на них може бути сальдо. 

7. Кореспонденція рахунків-поясність сутність. 

8. Охарактеризуйте структуру звітного балансу підприємства. 

9. План рахунків бухгалтерського обліку, його структура. 

10. Розкрийте мету плану рахунків бухгалтерського обліку. 

11. Опишіть структуру плану рахунків на рівні класів рахунків. 

12. Розкрийте взаємозв'язок між планом рахунків та фінансовою звітністю 

підприємства. 

13. Перелічіть відомі Вам форми бухгалтерського обліку та на яких під-

приємствах вони можуть застосовуватись. 

14. Розкрийте сутність простої форми обліку. 



15. Розкрийте сутність спрощеної форми обліку. 

16. Розкрийте сутність меморіально-ордерної форми обліку. 

17. Розкрийте сутність журнально-ордерної форми обліку. 

18. Сутність та основні ознаки фінансів. 

19. Склад фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 

20. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл. 

21. Сутність державного бюджету його функції. 

22. Бюджетна система та її устрій в Україні.. 

23. Дефіцит державного бюджету, причини i заходи для його усунення. 

24. Основні показники державного бюджету. 

25. Сутність та етапи бюджетного процесу. 

26. Економічна сутність державного кредиту. 

27. Розкрийте поняття та класифікація продукції.  

28. Товарообіг його зміст та класифікація.  

29. Дайте характеристику персоналу його класифікацію і структура. 

30. Дайте характеристику показникам  стану  та руху персоналу. 

31. Охарактеризуйте продуктивність праці її сутність, методи розрахунку.  

32. Дайте характеристику формам та системам оплати праці. 

33. Дайте характеристику основним фондам підприємства. 

34. Показники стану та ефективності використання основних фондів.  

35. Дайте характеристику оборотним коштам підприємства. 

36. Показники, ефективність використання оборотних коштів. 

37. Дайте характеристику поточним витратам підприємства..  

38. Охарактеризуйте доходи як економічну категорію.  

39. Прибуток, його сутність, види, значення в діяльності підприємства. 

40. Охарактеризуйте рентабельність підприємства. 

41. Сутність банку з економічної та правової точки зору. Функції банків в 

ринковій економіці. 

42. Види банків та особливості функціонування кожного з них. 

43. Поняття банківської системи, її функції та структура. Характеристика 

банківської системи України. 

44. Поняття «банківські операції», їх види та характеристика. 

45. Ресурси банку: сутність, види та джерела формування. 

46. Банківський капітал: суть, значення, функції та методи розрахунку. 

47. Залучені (депозитні) ресурси банку: сутність, види та джерела 

формування. 

48. Сутність депозиту та депозитних операцій банку. 

49. Запозичені ресурси банку, операції, пов’язані з їх формуванням 

(міжбанківське кредитування, емісія боргових цінних паперів). 

50. Характеристика системи безготівкових розрахунків. Принципи 

організації безготівкових розрахунків. 

51. Види банківських рахунків. Порядок відкриття, ведення та закриття 

поточного рахунку. 

52. Касові операції банків: види та механізм проведення. 



53. Сутність кредитних операцій банку. Організація кредитної діяльності 

банку. 

54. Поняття, принципи проведення та види банківського кредитування. 

55. Організація короткострокового банківського кредитування юридичних 

осіб. 

56. Функції страхування.  

57. Суб'єкти страхових правовідносин і їхньої характеристики. 

58. Об'єкти страхування і страховий інтерес, зв'язок між ними.  

59. Комерційне страхування та особливості його здійснення. 

60. Види обов'язкового страхування та основні вимоги до їх здійснення. 

61. Договір страхування як форма страхового зобов’язання та умова 

реалізації страхової послуги 

62. Страховий ринок України. 

63. Класифікація й основні види особистого страхування. 

64. Обов’язкові види особистого страхування в Україні. 

65. Класифікація видів майнового страхування. 

 

Перевірка знань, умінь та навичок вступників з фахових дисциплін 

спеціальності 5.03050901 Бухгалтерський облік: 

• «Бухгалтерський облік»; 

• «Економіка підприємства»; 

• «Фінансовий облік»; 

• «Фінанси»; 

• «Статистика»; 

• «Гроші і кредит». 

 

1. Бухгалтерський облік: суть і значення. 

2. Первинні документи. Поняття про документообіг. 

3. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

4. Дайте визначення активним рахункам та яке на них може бути сальдо. 

5. Дайте визначення активно-пасивним рахункам та яке на них може бути 

сальдо. 

6. Дайте визначення пасивним рахункам та яке на них може бути сальдо. 

7. Кореспонденція рахунків-поясність сутність. 

8. Охарактеризуйте структуру звітного балансу підприємства. 

9. План рахунків бухгалтерського обліку, його структура. 

10. Опишіть структуру плану рахунків на рівні класів рахунків. 

11. Розкрийте взаємозв'язок між планом рахунків та фінансовою звітністю 

підприємства. 

12. Перелічіть відомі Вам форми бухгалтерського обліку та на яких під-

приємствах вони можуть застосовуватись. 

13. Розкрийте сутність простої форми обліку. 

14. Розкрийте сутність спрощеної форми обліку. 

15. Розкрийте сутність меморіально-ордерної форми обліку. 



16. Розкрийте сутність журнально-ордерної форми обліку. 

17. Сутність та основні ознаки фінансів. 

18. Склад фінансових ресурсів суб’єктів господарювання 

19. Виручка від реалізації продукції, робіт та послуг, її розподіл. 

20. Сутність державного бюджету його функції. 

21. Бюджетна система та її устрій в Україні.. 

22. Дефіцит державного бюджету, причини i заходи для його усунення. 

23. Основні показники державного бюджету. 

24. Сутність та етапи бюджетного процесу. 

25. Економічна сутність державного кредиту. 

26. Розкрийте поняття та класифікація продукції.  

27. Товарообіг його зміст та класифікація.  

28. Дайте характеристику персоналу його класифікацію і структура. 

29. Дайте характеристику показникам  стану  та руху персоналу. 

30. Охарактеризуйте продуктивність праці її сутність, методи розрахунку.  

31. Дайте характеристику формам та системам оплати праці. 

32. Дайте характеристику основним фондам підприємства. 

33. Показники стану та ефективності використання основних фондів.  

34. Дайте характеристику оборотним коштам підприємства. 

35. Показники, ефективність використання оборотних коштів. 

36. Дайте характеристику поточним витратам підприємства..  

37. Охарактеризуйте доходи як економічну категорію.  

38. Прибуток, його сутність, види, значення в діяльності підприємства. 

39. Охарактеризуйте рентабельність підприємства. 

40. Облік касових операцій. 

41. Облік коштів на рахунках підприємства у банках. 

42. Облік запасів. 

43. Документальне оформлення руху  виробничих запасів і відображення 

його на рахунках бухгалтерського обліку. 

44. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей порядок проведення та 

відображення її результатів в бухгалтерському обліку. 

45. Порядок визначення первісної вартості основних засобів. 

46. Оцінка основних засобів. 

47. Облік надходження основних засобів. 

48. Методи нарахування амортизації основних засобів згідно з П(С)БО 7 

"Основні засоби". 

49. Облік амортизації (зносу) необоротних активів. 

50. Облік вибуття та ремонту основних засобів. 

51. Аналітичний та синтетичний облік основних засобів. 

52. Інвентаризація основних засобів. 

53. Синтетичний і аналітичний облік інших необоротних матеріальних 

активів. 

54. Облік вибуття нематеріальних активів. 

55. Амортизація нематеріальних активів. 

56. Переоцінка основних засобів згідно з П(С)БО 7 "Основні засоби". 



57. Визначення основних понять і розкриття інформації про основні засоби 

згідно П(С)БО 7 "Основні засоби". 

58. Визначення основних понять і розкриття інформації про нематеріальні 

активи згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". 

59. Визначення основних понять і розкриття інформації про запаси згідно 

П(С)БО 9 "Запаси". 

60. Визначення основних понять і розкриття інформації про дебіторську 

заборгованість згідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". 

61. Статистичні показники та їх види. 

62. Ряди динаміки, їх характерна ознака, види? 

63. Елементи статистичної таблиці. 

64. Правила побудови статистичних таблиць. 

65. Абсолютні величини їх види. 

66. Відносні статистичні величини? Способи їх представлення. 

67. Як класифікуються відносні величини? 

68. Види та форми середніх величин. 

69. Дати визначення ряду динаміки та надати їх характеристику. 

70. Індекси і яка їх особливість? 

71. Індивідуальні та загальні індекси. Наведіть приклади. 

 

 

2. Критерії оцінювання. 

Результати співбесіди оцінюються на "відмінно", "добре", "задовільно", 

"незадовільно". 

При визначенні оцінки береться до уваги рівень теоретичної, 

практичної підготовки вступника з фаху.  

Оцінка "відмінно" ставиться при умові повної обґрунтованої відповіді 

на поставлені питання. 

Оцінка "добре" ставиться при умові повної правильної відповіді на 

поставлені питання, але частково неточної. 

Оцінка "задовільно" ставиться при умові правильної, але неповної 

відповіді на поставлені питання. 

Оцінка "незадовільно" ставиться при умові не виявлення знань з 

поставлених питань. 

 


