


1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Освітньо-професійною програмою підготовки молодших спеціалістів за 

спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" при вступі на навчання для 

випускників, що мають диплом «Кваліфікованого робітника», передбачається 

складання фахового вступного випробування у вигляді співбесіди. 

Перелік питань для підготовки до складання фахового вступного 

випробування базується на навчальному матеріалі фундаментальних та 

спеціальних дисциплін, що вивчались за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Кваліфікований робітник». 

Мета фахових вступних випробувань полягає у визначенні рівня 

підготовленості вступників, які бажають навчатись у Технолого-економічному 

коледжі МНАУ за спеціальністю 071 "Облік і оподаткування"(освітньо-

професійна програма "Облік і оподаткування").  

Вимоги до здібностей і підготовленості вступників. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми молодшого спеціаліста за 

спеціальністю 071 "Облік і оподаткування" вступники повинні мати повну 

загальну середню освіту, диплом  «Кваліфікованого робітника» та здібності до 

володіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних та спеціально-економічних наук. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання 

 

170 – 200 балів – виставляється, якщо абітурієнт відповів на поставлені 

питання в повному обсязі, мають місце обґрунтованість та повнота відповіді на 

теоретичні та практичні питання.  

140 – 169 балів – виставляється, якщо абітурієнт відповів на екзаменаційні 

питання в повному обсязі, освітлені всі теоретичні та практичні питання, але 

має місце деяка необґрунтованість освітлення цих питань.  

100 – 139 балів – виставляється, якщо абітурієнт відповів на екзаменаційні 

питання в неповному обсязі, немає повної відповіді на теоретичні або практичні 

питання, але практичне питання в основному виконане.  

1 – 99 балів  – виставляється, якщо абітурієнт відповів на екзаменаційні 

питання в неповному обсязі, повністю відсутні відповіді на теоретичні або 

практичні питання. Незадовільна оцінка може бути виставлена, якщо відповіді  

були не по суті теоретичних та практичних питань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Розділ 1 

«Бухгалтерський облік» 

Охарактеризуйте поняття бухгалтерського обліку. 

Дайте характеристику видам обліку. 

Які облікові вимірники Вам відомі ? 

Що являється нормативною базою ведення обліку? 

Які завдання бухгалтерського обліку ? 

Дайте характеристику господарським засобам підприємства. 

Охарактеризуйте джерела формування господарських засобів. 

Що таке бухгалтерський баланс ? 

Охарактеризуйте будову балансу. 

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх побудова. 

Дайте характеристику активним та пасивним рахункам. 

Подвійний запис на рахунках, його суть і значення. 

Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення та 

особливість. 

Кореспонденція рахунків та бухгалтерські проводки. 

Охарактеризуйте план рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 

зобов’язань і господарських операцій підприємств. 

Дайте характеристику поняття «документ». 

Назвіть вимоги, які пред’являються до первинної документації. 

Інвентаризація як один з елементів методу бухгалтерського обліку. 

Назвіть основні форми бухгалтерського обліку, які використовуються на 

підприємстві. 

Облікові регістри, їх класифікація і призначення. 

Правила ведення облікових регістрів і способи виправлення помилок у 

записах. 

Охарактеризуйте процес постачання. 

Дайте характеристику процесу виробництва. 

Охарактеризуйте процес реалізації. 



Назвіть та охарактеризуйте форми бухгалтерської звітності. 

Розділ 2 

«Економіка підприємства» 

Поняття про економіку як самостійну науку. 

Поняття про підприємство та його ознаки. 

Класифікація підприємств за різними ознаками. 

Поняття, класифікація і структура персоналу. 

Поняття трудових ресурсів. 

Поняття, класифікація і структура основних фондів на підприємстві. 

Класифікація основних фондів. 

Поняття амортизації та методи її нарахування. 

Оборотні кошти підприємства, їх класифікація та структура. 

Поняття, склад і структура інвестицій. 

Основи планування. Принципи і методи планування. 

Сутність, призначення і структура бізнес-плану. 

Структура виробничого процесу. Методика розробки виробничої 

програми. 

Загальна характеристика продукції. Поняття якості продукції. 

Конкурентоспроможність продукції. 

Поняття продуктивності праці. 

Загальна характеристика мотивації трудової діяльності. Її види. 

Форми і системи оплати праці працівників підприємства. 

Поняття собівартості. 

Класифікація витрат. 

Поняття калькуляції собівартості продукції та її види. 

Поняття кошторису витрат на виробництво продукції. 

Суть і завдання фінансової діяльності. 

Поняття прибутку та рентабельності підприємства. 

Сутність, необхідність і види реструктуризації підприємства. 

 



Розділ 3 

«Економічний аналіз» 

Економічний аналіз як галузь економічної науки. 

Предмет і завдання економічного аналізу. 

Основні категорії економічного аналізу. 

Види економічного аналізу. 

Методи економічного аналізу. 

Інформаційна база економічного аналізу. 

Організація економічного аналізу на підприємстві. 

Організація аналітичної роботи. 

Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг. 

Аналіз попиту, стану ринку та обсягу реалізації продукції. 

Аналіз виробничих ресурсів і організаційно – технічного рівня 

підприємств. 

Аналіз використання трудових ресурсів. 

Аналіз продуктивності праці. 

Аналіз складу та ефективності використання сільськогосподарських 

угідь. 

Аналіз стану і використання основних фондів підприємства. 

Аналіз забезпечення і використання матеріальних ресурсів на 

підприємстві. 

Аналіз витрат на виробництво та реалізація продукції. 

Аналіз доходності та прибутку різних підприємств. 

Аналіз фінансових результатів і рентабельності. 

Ситуаційний аналіз окремих економічних та фінансових показників 

підприємства. 

Розділ 4 

«Інформаційні технології» 

Комп’ютерні мережі. 

Види мереж. Топологія. Сервер. 



Віддалений доступ. Провайдер. Інтернет. 

Адреси в Інтернеті. 

Пошук інформації в Інтернеті. Основні послуги. 

Збереження інформації з Інтернету. 

Програми електронної пошти. 

Створення поштової скриньки. 

Відправка та одержання електронних документів. 

Передача файлів і файлові архіви. 

Телеконференції та інші послуги Інтернету. 

Підписка на групи новин. 

Бесіди в реальному часі. 

Трансакції в Інтернеті. 

Електронні розрахунки в Інтернет. Електронні платежі. 

Типи електронних платежів: кредитні картки, електронні чеки, цифрові 

гроші. 

Технологія EDI. 

Електронний обмін даними. 

Безпека інформації при здійсненні операцій електронної комерції. 

Захист інформації в Інтернеті. 

Розділ 5 

«Податкова система» 

Податки та інші платежі до бюджету: їх визначення й ознаки. 

Історичний розвиток форм оподаткування. 

Функції податків 

Методичні основи побудови податкових ставок. 

Види податків та ознаки їх класифікації. 

Види прямих податків. 

Види непрямих податків, їх регресивність. 

Основні напрямки удосконалення оподаткування в сучасних умовах 

господарювання. 



Акцизний податок як форма специфічних акцизів.  

Податок на додану вартість: сутність, функції та етапи розвитку. 

Загальна характеристика прибутку підприємств як об’єкта оподаткування. 

ПДФО як форма індивідуального прибуткового оподаткування. 

Суть і необхідність застосування спрощеної системи оподаткування. 

Передумови і мета запровадження єдиного податку. 

Перелік податків і зборів, сплату яких замінює фіксований 

сільськогосподарський податок. 

Екологічний податок. 

Соціально-економічне значення обов'язкового державного страхування та 

утворення відповідних фондів. 

Єдиний внесок на обов’язкове державне соціальне страхування. 

Платники і об'єкти оподаткування внеском на обов’язкове державне 

соціальне страхування. 

Механізм нарахування, сплати та подання звітності. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 


