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Перелік компетентностей випускника  

в розрізі дисциплін, які виносяться на  

комплексний кваліфікаційний іспит для студентів  

ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних дисциплін 

I. Цикл загальної підготовки 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК6. Здатність бути критичним 

та самокритичним. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК11. Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

Спеціальні компетенції: 

  СК1. Здатність досліджувати 

тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих 

Знати:  
- економічні закони, категорії й 

поняття;  

- основні концепції 

функціонування економіки на 

макрорівні; 

- загальнотеоретичні 

закономірності розвитку 

соціально-економічних 

систем;  

- закономірності 

функціонування галузевих 

капіталів та основних видів 

державної політики; 

- мислити творчо, діалектично;  

- вивчати та оцінювати стан 

соціально-економічних 

відносин на всіх рівнях 

економіки;  

- порівнювати та об’єктивно 

оцінювати різні системи 

соціально-економічних 

відносин;  

- досліджувати соціально-

економічні процеси і явища. 

 

Вміти:  
- моделювати поведінку 

споживача та використовувати 

Економічна теорія 



явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці. 

СК6.  Здатність проводити 

аналіз господарської діяльності 

підприємства та фінансовий 

аналіз з метою прийняття 

управлінських рішень. 

СК12. Здатність підтримувати 

належний рівень економічних 

знань та постійно підвищувати 

свою професійну підготовку. 

 

правила поведінки фірми в 

реальній економіці в умовах 

будь-якої ринкової ситуації;  

- досліджувати тенденції 

розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макроекономічного аналізу; 

- проводити розрахунок 

основних макроекономічних 

показників в системі 

національних рахунків; 

- побудувати ефективну 

економічну політику на 

підприємстві та на рівні 

держави; 

- здійснювати оцінку 

ефективності діяльності 

фірми на основі 

мікроекономічних 

залежностей; 

- користуватись в практичній 

роботі методикою 

застосування економічних 

законів. 

II. Цикл професійної підготовки 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

 

Спеціальні компетенції: 

  СК1. Здатність досліджувати 

тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію 

макро- та мікроекономічного 

аналізу, робити узагальнення 

стосовно оцінки прояву окремих 

явищ, які властиві сучасним 

процесам в економіці. 

СК2. Здатність формувати 

обліково-аналітичну 

Знати:  

- сутність бухгалтерського 

обліку та його значення в 

управлінні;  

- предмет бухгалтерського 

обліку і методичні його 

прийоми; 

- документацію та 

інвентаризацію; 

- оцінку і калькуляцію;  

- рахунки і подвійний запис;  

- бухгалтерський баланс і 

звітність;  

- економічну суть 

господарських операцій, що 

здійснюються в процесі 

господарської діяльності 

господарюючих суб’єктів. 

 

Вміти: 

- застосовувати в практичній 

діяльності основні принципи та 

методи бухгалтерського обліку 

при реєстрації фактів 

господарської діяльності, їх 

фіксації в первинних 

документах;  

- працювати з нормативно-

правовою базою стосовно 

Бухгалтерський облік 



інформацію для  ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

  СК3. Здатність 

використовувати математичний 

інструментарій для 

дослідження економічних 

процесів,  розв’язання 

прикладних економічних та 

оптимізаційних завдань в сфері 

обліку, аудиті та оподаткуванні. 

СК4. Здатність до відображення 

відомостей про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

 

питань бухгалтерського обліку;  

- групувати господарські 

засоби та джерела їх утворення; 

- формувати комунікаційну 

стратегію при заповненні 

первинних документів та 

регістрів обліку і звітності; 

презентувати результати оцінки 

та калькулювання  об’єктів 

бухгалтерського обліку. 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та 

управління часом. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК11. Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

Спеціальні компетенції: 

СК2. Здатність формувати 

обліково-аналітичну 

інформацію для  ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

  СК4. Здатність до 

Знати:  

- основні законодавчі та 

нормативні акти, якими 

регламентується питання 

фінансового обліку та 

звітності;  

- економічний зміст обєктів 

обліку; 

- економічну сутність 

бухгалтерського обліку, його 

структуру та методи ведення;  

- організацію документального 

оформлення всіх видів 

операцій з обліку наявності та 

руху активів на 

сільськогосподарських 

підприємствах; 

- порядок визнання, 

оцінювання та відображення в 

обліку активів 

сільськогосподарських 

підприємств; 

- методику складання 

бухгалтеських записів, що 

повязані з фінансово-

господарською діяльністю 

підприємств; 

- загальні вимоги, які 

ставляться до фінансової 

звітності. 

 

Вміти: 

Фінансовий облік 



відображення відомостей про 

господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

 СК5.  Здатність застосування 

знань права та податкового 

законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

  СК7. Здатність здійснення 

облікових процедур із 

застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

СК11. Здатність здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з 

методології бухгалтерського 

обліку та системи 

оподаткування, збереження і 

ефективного використання 

ресурсів.  

- використовувати систему 

знань про принципи 

фінансового обліку для 

розроблення і обгрунтування 

облікової політики 

підприємства; 

- організувати ведення 

фінансового обліку на 

підприємстві; 

- вирішувати конкретні 

ситуаційні завдання з питань 

оцінювання, облікової 

рєстрації та узагальнення 

інформації про активи та 

джерела їх утворення 

підприємства з метою 

наступного її подання у 

фінансовій звітності; 

- вести облік матеріальних 

засобів різними методами; 

- нарахувати амортизацію 

довгострокових активів 

різними методами; 

- відображувати наявність і рух 

капіталу, прибутків і збитків. 

- систематизовувати 

інформацію на 

бухгалтерських рахунках і 

регістрах бухгалтерського 

обліку, вести синтетичний та 

аналітичний облік на 

рахунках обліку. 

- складати  звітність 

підприємства. 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та 

управління часом. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

Знати:  

- особливості організації 

бухгалтерського обліку 

бюджетних установ та банків, 

його функції, завдання і 

принципи, форми організації;  

- облікові регістри та техніку 

облікової реєстрації в 

бюджетних установах та 

банках;  

- порядок ведення 

синтетичного та аналітичного 

обліку в бюджетних 

установах доходів і видатків, 

фінансово-розрахункових 

операцій, розрахунків із 

заробітної плати, страхування 

і стипендій, необоротних 

активів, нематеріальних 

активів, запасів, виробничих 

Облік у бюджетних 

установах та банках 



роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК11. Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

Спеціальні компетенції: 

СК2. Здатність формувати 

обліково-аналітичну 

інформацію для  ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

  СК4. Здатність до 

відображення відомостей про 

господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

 СК5.  Здатність застосування 

знань права та податкового 

законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

  СК7. Здатність здійснення 

облікових процедур із 

застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

СК11. Здатність здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з 

методології бухгалтерського 

обліку та системи 

оподаткування, збереження і 

ефективного використання 

ресурсів. 

витрат, власного капіталу, 

фондів тощо;  

- порядок складання кошторису 

та техніку обліку виконання 

кошторисів за загальним та 

спеціальним фондами. 

- положення інструктивно-

нормативних документів НБУ 

з облікових питань; 

- принципи побудови плану 

рахунків бухгалтерського 

обліку банків України та його 

номенклатуру;  

- процедури здійснення 

основних банківських 

операцій;  

- склад та зміст фінансової 

звітності банків, терміни її 

подання та оприлюднення. 

 

Вміти: 

- застосовувати План рахунків 

бюджетної установи при 

відображенні господарських 

операцій; 

- заповнювати первинні 

документи та облікові 

регістри, що 

використовуються у 

бюджетних установах та 

банках;  

- складати бухгалтерські 

проведення з обліку доходів і 

видатків загального та 

спеціального фондів 

бюджетних установ;  

- вести облік розрахунків в 

порядку планових платежів;  

- відображати в обліку 

господарські операції 

бюджетних установ за 

різними ділянками обліку; 

- визначати фінансовий 

результат за звітний період 

бюджетної установи;  

- оформляти первинні 

документи щодо різних 

ділянок обліку бюджетних 

установ та банку. 

- формувати зміст облікової 

політики банку;  

- відображати зміст фінансово-

господарських операцій банку 

за рахунками бухгалтерського 



обліку;  

- складати фінансову звітність 

банку та аналізувати її для 

прийняття управлінських 

рішень. 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та 

управління часом. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК11. Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

Спеціальні компетенції: 

СК2. Здатність формувати 

обліково-аналітичну 

інформацію для ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

  СК4. Здатність до 

відображення відомостей про 

господарські операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

СК7. Здатність здійснення 

облікових процедур із 

застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

СК10. Здатність здійснювати 

контроль господарської 

діяльності як функції 

Знати: 

- роль та місце управлінського 

обліку в системі сучасного 

менеджменту; 

- теоретичні основи витрат 

виробництва та сучасні 

методи обліку витрат в 

управлінському обліку; 

- склад і класифікацію витрат 

виробництва за різними 

критеріями; 

- порядок обліку витрат 

виробництва і виходу 

продукції (робіт, послуг) в 

аграрних формуваннях;  

- методику калькулювання 

собівартості продукції (робіт, 

послуг); 

- порядок формування вихідної 

інформації в управлінському 

обліку та її значення для 

оперативного керівництва; 

- послідовність проведення 

облікових робіт перед 

складанням річної звітності; 

- порядок формування 

первинної та зведеної 

інформації та прийняття на її 

основі відповідних 

управлінських рішень. 

 

Вміти:   
- визначати склад та 

розмежування виробничих 

витрат за їх економічним 

змістом, місцем виникнення 

(центрами відповідальності), 

елементами, статтями обліку, 

суміжними періодами та 

іншими ознаками, 

передбаченими П(С)БО; 

- визначати фактичну 

собівартість одиниці 

продукції (робіт, послуг) 

згідно методичних 

рекомендацій; 

- визначати відхилення між 

справедливою вартістю 

сільськогосподарської 

Управлінський облік 



управління підприємством з 

метою забезпечення його 

ефективного функціонування, 

оцінки результатів роботи, 

виконання планів, визначення 

порушень прийнятих норм і 

стандартів, підвищення 

відповідальності.  

СК11. Здатність здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з 

методології бухгалтерського 

обліку та системи 

оподаткування, збереження і 

ефективного використання 

ресурсів. 

продукції та її фактичною 

собівартістю і відносити її на 

об’єкти обліку витрат; 

- формувати відповідну 

інформації про обсяг витрат 

та виробництво продукції 

(робіт, послуг) в передбаченій 

системі документів, облікових 

реєстрів та звітності. 

 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та 

управління часом. 

ЗК6. Здатність бути критичним 

та самокритичним. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК11. Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

Спеціальні компетенції: 

СК2. Здатність формувати 

обліково-аналітичну 

інформацію для  ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

СК5.  Здатність застосування 

знань права та податкового 

законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

Знати: 
- сутність, завдання та функції 

контролю і ревізії; 

- класифікацію організаційних 

форм і видів контролю; 

- предмет, метод та методичні 

прийоми контролю і ревізії та 

принципи їх застосування; 

- методичні прийоми і 

процедури судово-

бухгалтерської експертизи;  

- порядок планування 

контрольно-ревізійної роботи; 

-  основні нормативні акти та 

методику проведення ревізії 

конкретних об’єктів 

контролю; 

- особливості роботи судово-

слідчих правоохоронних 

органів; 

- нормативно-правову базу, що 

регулює порядок організації 

судово-бухгалтерських 

експертних досліджень;  

- класифікацію доказів у 

правоохоронній діяльності;  

- послідовність оформлення і 

реалізації результатів ревізії і 

судово-бухгалтерської 

експертизи. 

 

Вміти: 

- складати плани організації 

контрольно-ревізійної роботи, 

програми проведення ревізії 

підприємств; 

- класифікувати  інвентаризації 

та документально оформляти 

Контроль і ревізія  



СК10. Здатність здійснювати 

контроль господарської 

діяльності як функції 

управління підприємством з 

метою забезпечення його 

ефективного функціонування, 

оцінки результатів роботи, 

виконання планів, визначення 

порушень прийнятих норм і 

стандартів, підвищення 

відповідальності.  

СК11. Здатність здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з 

методології бухгалтерського 

обліку та системи 

оподаткування, збереження і 

ефективного використання 

ресурсів.  

 

її результати; 

- виявляти розмір 

матеріального збитку і 

заподіяної шкоди, 

невикористані резерви 

діяльності; 

- складати проміжні і загальні 

акти ревізії, робочі відомості, 

проекти наказів, 

розпоряджень, постанов та 

інші документи по 

оформленню результатів 

ревізій; 

- характеризувати судові 

експертизи за 

організаційними і 

процесуальними ознаками та 

їх видами; 

- підтвердити виявлені 

недоліки в організації 

бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності 

підприємства; 

- застосовувати прийоми та 

процедури судово-

бухгалтерської експертизи; 

- кваліфіковано складати 

висновки експерта-

бухгалтера. 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та 

управління часом. 

ЗК6. Здатність бути критичним 

та самокритичним. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК11. Здатність презентувати 

Знати:  

- сутність, місце та роль аудиту 

в системі управління; 

- моделі регулювання 

аудиторської діяльності;  

- систему нормативно-правового 

регулювання аудиторської 

діяльності;  

- методи та прийоми аудиту, їх 

класифікацію та специфіки 

застосування в аудиті;  

- елементи аудиторського 

ризику. 

 

Вміти: 

- визначати інформаційні 

потреби користувачів у 

процесі аудиту; 

- адаптувати моделі 

регулювання аудиторської 

діяльності до вітчизняної 

практики господарювання 

- дотримуватися професійної 

етики аудиторів; 

- обирати найбільш ефективні 

Аудит 



результати проведених 

досліджень. 

Спеціальні компетенції: 

СК2. Здатність формувати 

обліково-аналітичну 

інформацію для  ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

СК9. Здатність застосовувати 

основні методики проведення 

аудиту й надання аудиторських 

послуг. 

СК10. Здатність здійснювати 

контроль господарської 

діяльності як функції 

управління підприємством з 

метою забезпечення його 

ефективного функціонування, 

оцінки результатів роботи, 

виконання планів, визначення 

порушень прийнятих норм і 

стандартів, підвищення 

відповідальності.  

СК11. Здатність здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з 

методології бухгалтерського 

обліку та системи 

оподаткування, збереження і 

ефективного використання 

ресурсів.  

 

методи та прийоми аудиту;  

- визначати аудиторський 

ризик;  

- оцінювати достатність і 

прийнятність аудиторських 

висновків; 

- критично оцінювати та 

кваліфікувати результати 

аудиту. 

Загальні компетенції: 

ЗК1. Здатність вчитися та бути 

готовим до засвоєння та 

застосування набутих знань. 

ЗК2. Здатність до аналізу та 

синтезу як інструментарію 

виявлення проблем та 

прийняття рішень для їх 

розв’язання на основі логічних 

аргументів та перевірених 

фактів. 

ЗК3. Здатність працювати 

самостійно та в команді з 

урахуванням вимог професійної 

дисципліни, планування та 

управління часом. 

ЗК6. Здатність бути критичним 

та самокритичним. 

ЗК7. Здатність до гнучкого 

мислення та компетентного 

застосування набутих знань в 

широкому діапазоні практичної 

Знати:  

- як користуватися 

нормативно-правовим актами 

і науковою літературою з 

податкової проблематики; 

- як застосовувати отримані 

знання у професійний 

діяльності;  

- процедуру самостійно 

набувати знань щодо аналізу 

змін податкової системи;  

- порядок прийняття рішень 

щодо прогнозування 

податкових платежів;  

- розвиток професійного 

знання і практики 

оподаткування. 

  

Вміти: 

- аналізувати наслідки 

реалізації податкової 

політики держави на рівні 

Облік і звітність в 

оподаткуванні 



роботи за фахом та 

повсякденному житті. 

ЗК11. Здатність презентувати 

результати проведених 

досліджень. 

Спеціальні компетенції: 

СК2. Здатність формувати 

обліково-аналітичну 

інформацію для  ефективного 

управління діяльністю 

підприємства. 

СК4. Здатність до відображення 

відомостей про господарські 

операції суб’єктів 

господарювання в фінансовому 

та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у 

звітності та інтерпретації для 

задоволення інформаційних 

потреб осіб, що приймають 

рішення. 

 СК5.  Здатність застосування 

знань права та податкового 

законодавства в практичній 

діяльності суб’єктів 

господарювання. 

  СК7. Здатність здійснення 

облікових процедур із 

застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і 

комп’ютерних технологій. 

СК11. Здатність здійснювати 

контроль дотримання 

нормативних актів з 

методології бухгалтерського 

обліку та системи 

оподаткування, збереження і 

ефективного використання 

ресурсів. 

підприємства; 

- формувати базу 

оподаткування;  

- розраховувати суму 

податкових зобов’язань за 

різними податками, зборами, 

обов’язковими платежами; 

- планувати на відповідну дату 

розмір податків залежно від 

форм оподаткування та 

коригувати договірні 

відносини з урахуванням їх 

податкових наслідків; 

- використовувати основні 

положення Податкового 

кодексу України, інших 

законодавчих для ведення 

податкового обліку та 

складання податкової 

звітності на підприємстві;  

- складати первинні документи, 

податкові регістри та 

податкову звітність. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Питання  

на комплексний кваліфікаційний іспит для студентів  

ОС «Бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

 

Економічна теорія 

1. Назвіть основні етапи розвитку економічної теорії. 

2. Які відмінності між економічною теорією і політичною економією? 

3. Розкрийте суть концепцій: меркантилізм, фізіократи, маржиналізм, 

монетаризм,                кейнсіанство. 

4. Які функції виконує економічна теорія? 

5. В чому сутність економічного закону? 

6. Як ви розумієте механізм дії і механізм використання економічних законів? 

7. У чому суть і роль суспільного виробництва? 

8. Які основні фактори процесу виробництва, їх зміст? 

9. Поясніть суть кривої виробничих можливостей. 

10. Що таке економічні інтереси, їх роль у соціально-економічному розвитку? 

11. Що таке суспільний продукт і його структура? 

12. У чому полягає сутність моделі: виробництво – обмін – споживання? 

13. Які є типи суспільного відтворення, їх суть. 

14. Що таке економічна система, її сутність і цілі. 

15. Назвіть основні типи економічних систем і їх структурні елементи. 

16. Розкрийте сутність системи вільного ринку. 

17. Розкрийте сутність системи централізовано-планової економіки. 

18. Розкрийте сутність сучасної ринкової економічної системи. 

19. Поясніть місце відносин власності в системі економічних відносин. 

20. Які є форми власності в Україні? 

21. Які умови виникнення товарного виробництва? 

22. Які відмінності між конкретною і абстрактною працею? 

23. Назвіть основні причини виникнення грошей. 

24. Охарактеризуйте основні теорії виникнення грошей. 

25. У чому полягає суть грошей. 

26. Розкрийте суть основних функцій грошей. 

27. Які є типи грошових систем. 

28. Які особливості паперових і кредитних грошей. 

29. Розкрийте суть закону обігу грошей. 

30. Що таке “споживчий кошик” і як його розраховують. 

31. Що таке ринок і за яких умов він виникає? 

32. Назвіть риси сучасної економіки в Україні. 

33. Назвіть функції ринку і розкрийте їх зміст. 

34. Що таке економічна свобода? 

35. Які функції в ринковій економіці виконують підприємці? 

36. Дайте визначення поняття “ринкова інфраструктура”. 

37. Назвіть функції ринкової інфраструктури. 

38. Для чого запроваджується біржова торгівля. 

39. Які функції виконують угоди біржової торгівлі. 

40. Чому в сучасному ринковому господарстві України існують тіньові 

відносини і зв’язки. 



41. Розкрийте сутність і структуру тіньового сектору економіки. 

42. Які ознаки характеризують підприємство? 

43. Що таке концентрація виробництва? 

44. Які нормативні акти регулюють діяльність підприємства? 

45. Які знаєте типи і види підприємств? 

46. Дайте загальну характеристику підприємництва. 

47. Дайте порівняльну характеристику класичної та іноваційної моделей 

підприємництва. 

48. За якою ознакою підприємства поділяють на малі, середні і великі? 

49. Яке місце в системі підприємництва займають малі підприємства? 

50. За якою ознакою поділяють капітал на постійний і змінний? 

51. Що таке основний і оборотний капітал? 

52. Що таке оборот капіталу? 

53. Які знаєте види зносу основних фондів? 

54. Розкрийте зміст основних методів нарахування амортизації. 

55. Які знаєте показники забезпеченості основними фондами? 

56. Що таке витрати виробництва? 

57. Які об’єктивні причини зумовлюють формування витрат виробництва? 

58. Розкрийте сутність понять “постійні витрати” і “змінні витрати” . 

59. У чому полягають особливості формування собівартості в різних галузях 

економіки? 

60. Дайте кількісне та якісне визначення категорії “прибуток”. 

61. Яку економічну роль відіграє прибуток? 

62. Який економічний зміст норми прибутку? 

63. Розкрийте суть поняття “ефективність”. Які ви знаєте види ефективності. 

64. Які особливості сільського господарства як галузі? 

65. Які є види сільськогосподарських підприємств? 

66. Які існують форми власності на землю? 

67. Дайте визначення поняття “земельна рента” і чим вона відрізняється від 

поняття “орендна плата”. 

68. Які види диференційної ренти ви знаєте і в чому їх відмінності? 

69. Подайте визначення і структуру АПК. 

70. Охарактеризуйте основні сфери АПК. 

71. Дайте оцінку аграрної реформи в Україні. 

72. Розкрийте сутність трудових ресурсів. 

73. В чому полягає соціально-економічна суть зайнятості? 

74. Розкрийте суть ринку праці, які умови його існування. 

75. У чому полягає специфіка робочої сили як товару? 

76. Які чинники визначають попит і пропозицію на ринку праці? 

77. Які знаєте види безробіття, в чому їх суть? 

78. Проаналізуйте причини безробіття в Україні. 

79. Що таке система соціального захисту населення у сфері зайнятості? 

80. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості? 

81. Що таке мотивація праці? 

82. Які знаєте потреби працівника і подайте їх відповідно до ієрархії? 

83. Охарактеризуйте види доходів і відмінності між ними. 

84. Дайте визначення заробітної плати. 



85. Розкрийте зміст, форми і системи заробітної плати. 

86. Що таке номінальна і реальна заробітна плата? 

87. Охарактеризуйте види прибутку. 

88. Які причини диференціації доходів у суспільстві? 

89. Що таке суспільне відтворення? Охарактеризуйте його типи. 

90. Зобразіть графічно і поясніть причини економічного циклу. 

91. Дайте визначення і характеристику таких фаз економічного циклу: криза, 

депресія, пожвавлення, піднесення, рецесія. 

92. Назвіть основні важелі державного антициклічного регулювання економіки. 

93. Дайте визначення державного бюджету і розкрийте його функції. 

94. Що таке бюджетний дефіцит? Дайте характеристику його формам? 

95. Що таке податкова система? 

96. Які функції та операції здійснює центральний банк? 

97. Поясніть функціональне призначення комерційних банків. 

98. Яка особливість державного регулювання економіки в Україні? 

99. У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків? 

100. Назвіть чинники, що породжують глобальні проблеми. 

 

Бухгалтерський облік  

1. Висвітліть поняття обліку, його види та значення. 

2. Розкажіть про виникнення господарського обліку та етапи його розвитку. 

3.  Розкрийте види господарського обліку та дайте їх характеристику.  

4. Які вимірники використовуються в обліку, розкрийте їх суть і призначення?  

5.  Розкрийте поняття бухгалтерського обліку, висвітліть його значення та 

види.  

6. Які основні принципи бухгалтерського обліку ? 

7. Як здійснюється організація бухгалтерського обліку на підприємстві? 

8. Що є предметом та об’єктами бухгалтерського обліку?  

9. Висвітліть класифікацію господарських засобів за складом і розміщенням.  

10. Висвітліть класифікацію господарських засобів за джерелами формування.  

11.  Що таке метод бухгалтерського обліку? 

12.  Дайте характеристику основних елементів методу бухгалтерського обліку.  

13. Розкрийте будову і зміст бухгалтерського балансу. 

14. Висвітліть поняття бухгалтерського балансу, його зміст і структуру.  

15. Яка суть змін в балансі, зумовлених господарськими операціями? 

16. Розкрийте поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення і будову.  

17. Висвітліть поняття баланс «брутто» і баланс «нетто».  

18. Розкрийте взаємозв’язок бухгалтерського балансу із бухгалтерськими 

рахунками. 

19. Проведіть класифікацію бухгалтерських рахунків за відношенням до 

балансу.  

20.  Вкажіть призначення і будову оборотних відомостей звичайної та 

контокорентної форми.  

21. Висвітліть суть подвійного запису.  

22.  Що таке кореспонденція рахунків і кореспондуючі рахунки?  

23. Охарактеризуйте синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.  



24.  Як здійснюється узагальнення даних обліку за допомогою оборотних 

відомостей звичайної форми? 

25. Яка будова оборотних відомостей за аналітичними рахунками? 

26.  Як здійснюється узагальнення даних обліку за допомогою шахових 

оборотних відомостей, їх будова, недоліки та переваги.  

27.  Висвітліть класифікацію рахунків за економічним змістом.  

28. Охарактеризуйте План рахунків,його призначення і будову. 

29.  Висвітліть класифікацію рахунків за призначенням і структурою.  

30. Розкрийте узгодженість Плану рахунків з основними формами фінансової 

звітності 

31. Висвітліть класифікацію рахунків за ступенем деталізації облікової 

інформації.  

32. Які реквізити бухгалтерських документів є основними? 

33.  Висвітліть суть документування господарських операцій та його значення в 

бухгалтерському обліку.  

34.  Проведіть класифікацію бухгалтерських документів. 

35.  Розкрийте порядок складання і оформлення бухгалтерських документів.  

36.  Висвітліть основні вимоги до бухгалтерських документів.  

37.   Що таке документообіг і зберігання документів? 

38.  Як здійснюється бухгалтерська обробка документів? 

39.  Яка роль оцінювання в системі бухгалтерського обліку? 

40.  Що таке оцінка об'єктів обліку - активів, зобов'язань, капіталу, 

господарських процесів? 

41. Висвітліть суть калькуляції як одного із елементів методу бухгалтерського 

обліку.  

42.  Калькулювання як способу вимірювання собівартості, її розрахунок, 

визначення величини витрат на виготовлену продукцію, виконані роботи чи 

надані послуги.  

43.  Охарактеризуйте методи калькулювання та дайте їх характеристику. 

44.  Висвітліть облік процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей.  

45.  Розкрийте методику обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат. 

46. Висвітліть основи обліку придбання основних засобів.  

47.  Розкрийте економічний зміст і відображення в обліку процесу виробництва.  

48.  Висвітліть основи процесу реалізації та обліку збутових операцій.  

49.  Що таке облікові реєстри, висвітліть види і форми облікових реєстрів?  

50.  Які існують форми бухгалтерського обліку, їх суть і призначення? 

 

Фінансовий облік  

1. Охарактеризуйте облік касових операцій підприємства. 

2. Як ведеться облік  коштів на рахунках підприємства у банках в національній 

валюті? 

3. Вкажіть особливості обліку грошових коштів на інших поточних рахунках 

підприємства в банку. 

4. Розкрийте особливості обліку інших коштів підприємства. 

5. Розкрийте економічний зміст та класифікацію фінансових інвестицій. 

6. Вкажіть особливості обліку фінансових інвестицій за амортизованою 

собівартістю. 



7. Охарактеризуйте облік доходів і витрат, які виникають у ході інвестиційної 

діяльності. 

8. Як ведеться облік розрахунків підприємства з покупцями та замовниками? 

9. Вкажіть особливості створення та обліку резерву сумнівних боргів.  

10. Як здійснюється бухгалтерський облік розрахунків підприємства за 

наданими авансами? 

11. Як ведеться облік розрахунків підприємства  з підзвітними особами? 

12. Розкрийте суть обліку розрахунків підприємства за нарахованими доходами 

13. Вкажіть особливості обліку розрахунків підприємства за претензіями 

14. Розкрийте суть обліку  розрахунків з відшкодування матеріального збитку. 

15. Розкрийте економічний зміст та класифікацію основних засобів та інших 

необоротних активів. 

16. Як визначається оцінка основних засобів? 

17. Як ведеться облік  надходження основних засобів? 

18. Охарактеризуйте синтетичний облік фінансових інвестицій. 

19. Висвітліть облік вибуття основних засобів підприємства. 

20. Як проводиться переоцінка основних засобів підприємства? 

21. Які застосовуються методи нарахування амортизації основних засобів? 

22. Розкрийте суть обліку  основних засобів в оренді. 

23. Висвітліть облік нематеріальних активів підприємства. 

24. Розкрийте економічний зміст та оцінку запасів сільськогосподарських 

підприємств. 

25. На підставі яких первинних документів оформляється надходження і 

використання готової продукції рослинництва? 

26. На підставі яких первинних документів оформляється надходження і 

використання готової продукції тваринництва. 

27. Як ведеться облік запасів на складах? 

28. Розкрийте суть формування доходу і витрат іншої звичайної діяльності на 

підприємстві. 

29. Висвітліть синтетичний і аналітичний облік готової продукції 

30. На підставі яких первинних документів оформляється надходження 

виробничих запасів? 

31. Вкажіть мету та завдання інвентаризацій 

32. Дайте характеристику синтетичного і аналітичного обліку виробничих 

запасів? 

33. Як ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів? 

34. Як обліковують товари?. 

35. Розкрийте економічний зміст і охарактеризуйте об’єкти бухгалтерського 

обліку поточних біологічних активів тваринництва. 

36. Як здійснюється оцінка і порядок документального оформлення 

надходження припроду? 

37. Як здійснюється оцінка і порядок документального оформлення  визначення 

приросту тварин? 

38. Дайте характреристику рахунків для обліку і узагальнення інформації про 

наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва. 

39. Висвітліть синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці  

40. Як ведеться облік розрахунків за єдиним соціальним внеском? 



41. Особливості визнання та класифікації доходів підприємства. 

42. Розкрийте суть обліку  розрахунків пов’язаних з орендою земельних паїв. 

43. Охарактеризуйте  рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» 

44. Вкажіть особливості відображення розрахунків з постачальниками та 

підрядниками в облікових реєстрах. 

45. Розкрийте суть, види кредиту та порядок укладання кредитних угод 

46. Як ведеться облік операцій з  векселями? 

47. У яких документах ведеться первинний облік розрахунків з оплати праці? 

48. Як відображаються нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей? 

49. Вкажіть особливості обліку розрахунків за майновим страхуванням 

50. Як ведеться обік розрахунків за виданими векселями? 

51. Розкрийте суть обліку  розрахунків за іншими поточними зобов'язаннями (рахунки 

67,68) 
52. Як здійснюється узагальнення і групування даних з оплати праці? 

53. Висвітліть порядок нарахування та облік допомоги з тимчасової 

непрацездатності, оплати за час відпустки та інших соціальних витрат. 

54. Опишіть облік утримань із заробітної плати 

55. Розкрийте суть обліку  інших довгострокових зобов'язань (рахунки 53, 55) 

56. Висвітліть первинний облік реалізації готової продукції, товарів, робіт і 

послуг на сільськогосподарських підприємствах. 

57. Як ведеться облік зареєстрованого капіталу підприємства. 

58. Висвітліть синтетичний і аналітичний облік реалізації готової продукції, 

товарів, робіт і послуг. 

59. Розкрийте суть обліку нерозподілених прибутків, непокритих збитків 

підприємства. 

60. Висвітліть синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і 

платежами 

61. Як ведеться облік резервів підприємства 

62. Висвітліть особливості фінансового обліку при ліквідації товариства 

63. Розкрийте суть обліку  вилученого капіталу підприємства. 

64. Як здійснюється розрахунок середньої заробітної плати? 

65. Вкажіть терміни проведення інвентаризацій на сільськогосподарських 

підприємствах. 

66. Розкрийте порядок проведення інвентаризацій 

67. Як відображаються результати інвентаризацій на рахунках бухгалтерського 

обліку? 

68. Як здійснюється облік особового складу та відпрацьованого часу?  

69. Розкрийте суть обліку  формування доходу і витрат фінансової діяльності 

підприємства. 

70. Висвітліть суть фінансової та операційної оренда, та їх обліку. 

71. Охарактеризуйте облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

72. Висвітліть особливості обліку на позабалансових рахунках. 

73. Перерахуйте та опишіть види утримань із заробітньої плати працівника. 

 

 Облік у бюджетних установах та банках 

1. Охарактеризуйте бюджетну систему України. 



2. Правове забезпечення діяльності бюджетних установ. Які основні 

нормативно-правові акти регламентують діяльність бюджетної системи. 

3. Хто є розпорядниками бюджетних коштів? 

4. Який порядок складання, розгляду та затвердження кошторису бюджетних 

установ. 

5. Охарактеризуйте складові частини бюджетної класифікації. 

6. Як організовується облік у бюджетних установах? 

7. Охарактеризуйте структуру плану рахунків бюджетних установ. 

8. Які форми ведення обліку в бюджетних установах? 

9. Розкрийте зміст і структуру балансу бюджетної установи. 

10. Дайте загальну характеристику Бюджетного кодексу. 

11. У чому сутність принципів в побудові бюджетної системи, та порядок 

фінансування бюджетних установ.. 

12. Визначити поняття і склад доходів бюджетних установ. 

13. Дайте характеристику обліку видатків бюджетних установ. 

14. Який порядок фінансування бюджетних організацій через органи 

Державного казначейства? 

15. Дайте характеристику і наведіть приклади касових і фактичних видатків. 

16. Який порядок обліку грошових коштів у бюджетних установах? 

17. Основні вимоги щодо обліку дебіторської та кредиторської заборгованості в 

бюджетних установах. 

18. Як проводяться державні закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні 

кошти? 

19. Праця і зарплата в бюджетних установах, завдання їх обліку. 

20. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати в бюджетних установах. 

21. Як ведеться облік розрахунків зі стипендіатами? 

22. Дайте загальну  характеристику необоротних активів бюджетної установи. 

23. Облік надходження, вибуття, зносу необоротних активів бюджетної 

установи. 

24. Як проводиться ремонт і модернізація необоротних активів бюджетної 

установи? 

25. Склад, класифікація та оцінка запасів бюджетних установ. 

26. Синтетичний та аналітичний облік запасів бюджетних установ. 

27. Як ведеться облік виробничих витрат у бюджетних установах? 

28. Назвіть складові власного капіталу бюджетних установ. 

29. Облік результатів виконання кошторисів. 

30. Як організовується інвентаризація в бюджетних установах та порядок 

відображення в обліку її результатів? 

31. Охарактеризуйте річну фінансову звітність бюджетної установи та порядок 

її складання. 

32. Охарактеризуйте систему бухгалтерського обліку в банках України . 

33. Як організовується обліково-операційна робота в банку? 

34. Поняття банківської документації та документообіг за банківськими 

операціями. 

35. Дайте характеристику Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України за класами. 

36. Як ведеться аналітичний та синтетичний облік у банках? 



37. Вкажіть порядок формування статутного капіталу банку. 

38. Розкрийте порядок обліку емісійних різниць в банку. 

39. Який порядок обліку розрахунків з акціонерами банку? 

40. Дайте характеристику рахунків, що служать для обліку доходів і витрат 

банку. 

41. Як ведеться облік процентних доходів і витрат банку ? 

42. Вкажіть порядок обліку комісійних доходів і витрат банку. 

43. Основні вимоги щодо обліку загальних адміністративних витрат банку. 

44. Розкрийте порядок обліку фінансових результатів діяльності банку та їх 

розподіл. 

45. Як організовується документообіг та облік прибуткових касових операцій 

банку? 

46. Облік та контроль видаткових касових операцій банку. 

47. Як проводиться інкасація грошової виручки в комерційному банку? 

48. Як організовується облік підкріплення операційних кас банківських 

установ? 

49. Як ведеться облік  операцій при розрахунках чеками в банківській установі? 

50. Які особливості обліку операцій при розрахунках акредитивами в банку? 

51. Організація документообігу та обліку розрахункових операцій з 

використанням в розрахунках системи «клієнт – банк». 

52. Який порядок обліку строкових коштів суб'єктів підприємницької діяльності 

в банку? 

53. Як ведеться облік коштів на вимогу фізичних осіб в банку? 

54. Який порядок обліку строкових коштів фізичних осіб в банку? 

55. Облік операцій з надання кредиту фізичним особам в банку. 

56. Облік операцій з надання кредиту суб'єктам підприємницької діяльності в 

банку. 

57. Дайте визначення поняття валютна позиція банку та розкрийте порядок її 

обліку. 

58. Як проводиться облік готівкових та  безготівкових обмінних операцій в 

іноземній валюті в  банку? 

59. Який порядок обліку результату від операцій з іноземною валютою в банку? 

60. Відображення в обліку придбання та вибуття основних засобів і 

нематеріальних активів банку. 

61. Як ведеться облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів 

банківської установи? 

62. Облік операцій з фінансового лізингу в банку. 

63. Облік операцій з оперативного лізингу в банку. 

64. Розкрийте сутність і класифікацію звітності банківських установ. 

65. Застосування в обліковій практиці банків основних принципів МСБО. 

66. Назвіть основні правила обліку доходів і витрат банку та вкажіть 

класифікацію рахунків за їх обліком. 

67. Поясніть як здійснюються операції вечірніми касами в банківській установі. 

68. Які знаєте вимоги щодо оформлення розрахункових документів в банку? 

69. Розкрийте особливості обліку операцій з формування і використання резерву 

на покриття можливих втрат за кредитами в банку.  



70. Класифікація основних засобів і нематеріальних активів банківської 

установи  та їх вартісна оцінка. 

71. Розкрийте порядок обліку переоцінки основних засобів і нематеріальних 

активів комерційного банку. 

72. Які загальні вимоги до формування фінансової звітності банку? 

73. Консолідація, подання та оприлюднення фінансової звітності банку. 

74. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними в банківській 

установі. 

75. Основні принципи та базові засади обліку операцій банку з цінними 

паперами. 

76. Вкажіть особливості обліку цінних паперів у торговому портфелі банку. 

77. Як проводиться в банку облік цінних паперів, придбаних до портфеля на 

продаж? 

78. Як ведеться облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до 

погашення? 

79. Як проводиться в банку облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії? 

80. Порядок обліку цінних паперів, емітованих банком. 

81. Які основні вимоги щодо обліку доходів і витрат банку за операціями з 

цінними паперами? 

 

Управлінський облік 
1.  Розкрийте суть управлінського обліку, його цілі та функції.  

2.  Охарактеризуйте економічний зміст витрат виробництва і завдання їх обліку. 

3.  Опишіть класифікацію витрат в системі управлінського обліку  

4. Розкрийте суть класифікації витрат за елементами та її зв'язок із 

класифікацією витрат за статтями калькуляції. 

5.  Дайте загальну характеристика рахунків з обліку витрат. 

6.  Охарактеризуйте поведінку витрат і методи визначення функції витрат. 

7.  Розкрийте суть обліку і  калькулювання за повними витратами (система 

«абзорпшен-кост»). 

8. Розкрийте суть обліку і  калькулювання за змінними витратами (система 

«директ-кост»).  

9. Розкрийте суть обліку  і  калькулювання за нормативними витратами 

(система «стандарт-кост»). 

10.  В чому суть попроцесного, позамовного, попередільного та нормативного 

методу обліку витрат? 

11. Охарактеризуйте первинний, аналітичний  і синтетичний облік 

загальновиробничих витрат та їх розподіл.  

12. Охарактеризуйте первинний, аналітичний  і синтетичний облік 

адміністративних витрат та порядок їх списання. 

13. Охарактеризуйте первинний, аналітичний  і синтетичний облік витрат 

майбутніх періодів. 

14.  Опишіть  первинні документи з облік витрат на  виробництво продукції 

рослинництва. 

15. Які первинні документи використовуються для обліку виходу продукції 

рослинництва? 

16. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат у 



рослинництві.  

17.  Розкрийте методику визначення собівартості продукції рослинництва.  

18. Опишіть  первинні документи з облік витрат на виробництво продукції 

тваринництва. 

19 . Які первинні документи використовують для обліку виходу продукції 

тваринництва? 

20. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат у 

тваринництві.  

21.  Розкрийте методику визначення собівартості продукції тваринництва.  

22. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку відхилення  між 

справедливою вартістю сільськогосподарської продукції та фактичними 

витратами, понесеними на її виробництво. 

23.  Які первинні документи використовують для  обліку    витрат і виходу 

продукції промислових  виробництв?  

24. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат   

промислових  виробництв.  

25.  Розкрийте методику обчислення  собівартості  продукції  промислових  

виробництв. 

26.  Опишіть первинні документи з обліку витрат і наданих послуг допоміжних 

виробництв. 

27.  Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат 

допоміжних  виробництв. 

28.  Які первинні документи використовують для первинного обліку витрат і 

наданих послуг обслуговуючих виробництв? 

29. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат 

обслуговуючих виробництв. 

30.  Охарактеризуйте методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку підприємства.  

31.  Дайте характеристику процесу бюджетування  на підприємстві. 

32.  Розкрийте суть бюджетного контролю та основні підходи до аналізу 

виконання бюджетів на підприємстві? 

33. Охарактеризуйте види фінансових бюджетів на підприємстві. 

34. Дайте характеристику операційних бюджетів на підприємстві. 

35.  Розкрийте суть системи обліку за центрами відповідальності. 

36.  Охарактеризуйте особливості визначення беззбитковості виробництва із 

врахуванням факторної складової. 

37. Які  виділяють види  внутрішньої звітності за центрами відповідальності?  

38. Охарактеризуйте сутність релевантного підходу у процесі прийняття 

управлінських рішень.  

39.   Опишіть основні типи управлінських рішень. 

40.  Розкрийте основні підходи до аналізу інформації у процесі прийняття 

операційних управлінських рішень.  

41. В чому полягають особливості організації управлінського обліку на 

підприємстві? 

 

Контроль і ревізія  

1. Вкажіть завдання та функції економічного контролю в сучасних умовах.  



2. Охарактеризуйте види економічного контролю в Україні.. 

3. Розкрийте сутність  понять «контроль» і «ревізія». 

4. Охарактеризуйте предмет економічного контролю та його об’єкти.  

5. Опишіть процес планування контрольно-ревізійної роботи на 

сільськогосподарському підприємстві. 

6. Вкажіть найголовніші принципи здійснення контролю та дайте їх визначення. 

7. Розкрийте джерела інформації та методичні прийоми контролю розрахунків 

з оплати праці у сільськогосподарському підприємстві. 

8. Опишіть послідовність ревізії розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

9. Вкажіть сутність ревізії розрахунків з покупцями та замовниками. 

10. Розкрийте особливість проведення ревізії розрахунків з підзвітними 

особами. 

11. Розкрийте зміст прийомів та способів документального контролю. 

12. Розкрийте зміст прийомів та способів фактичного контролю. 

13. Вкажіть вимоги, які ставляться  до складання основного Акту ревізії. 

14. Опишіть завдання та функції ревізійної комісії на підприємстві. 

15. В чому полягає значення та організація внутрігосподарського контролю у 

сільськогосподарському підприємстві ? 

16. Вкажіть основні етапи проведення ревізії на підприємстві. 

17. Хто здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами 

ревізії? 

18. Вкажіть завдання, джерела інформації та черговість контролю основних 

засобів. 

19. Розкрийте завдання та джерела інформації контролю товарно-матеріальних 

цінностей. 

20. Вкажіть завдання, джерела інформації та послідовність контролю 

розрахункових операцій. 

21. В чому полягає взаємозв’язок і відмінність ревізії  та аудиту? 

22. Розкрийте класифікацію ревізій та вкажіть їх ознаки. 

23. Дайте визначення  методу та методичних  прийомів контролю. 

24. Розкрийте основні вимоги щодо дотримання умов зберігання грошових 

коштів в касі підприємства. 

25. Опишіть джерела інформації та послідовність контролю доходів та 

фінансових результатів підприємства. 

26. Дайте характеристику попереднього, поточного і наступного контролю.  

27. Вкажіть особливості ревізії нематеріальних активів на підприємстві.  

28. Розкрийте сутність ревізії кредитних операцій. 

29. Які особливості  ревізії операцій на рахунку в банках. 

30. Які методичні прийоми застосовуються під час ревізії доходів і фінансових 

результатів підприємства? 

31. Розкрийте сутність ревізії надходження, оцінки та оприбуткування товарно-

матеріальних цінностей. 

32. Розкрийте методику ревізії операцій щодо руху основних засобів. 

33. В чому полягає мета та завдання контролю поточних біологічних активів 

тваринництва? 

34. Вкажіть завдання та джерела інформації контролю грошових коштів. 



35. Розкрийте сутність контролю дотримання штатної дисципліни, 

використання робочого часу та встановлених норм оплати праці 

36. Опишіть методику ревізії розрахунків з оплати праці. 

37. Розкрийте особливості ревізії малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

38. В чому полягає ревізія умов збереження товарно-матеріальних цінностей? 

39. Розкрийте особливості ревізії стану бухгалтерського  обліку та звітності. 

40. Опишіть методику контролю власного капіталу та забезпечення зобов’язань. 

 

Аудит 

1. В чому полягає сутність аудиту і які його основні завдання? 

2. Назвіть етапи розвитку аудиту в світі. 

3. Назвіть передумови виникнення аудиту в Україні. 

4. Як відбувався розвиток аудиту в Україні? 

5. Які є види аудиту? Дайте їх характеристику. 

6. У чому полягає відмінність між аудитом, контролем і ревізією? 

7. Як здійснюється нормативне регулювання аудиту в Україні? 

8. Назвіть функції професійних організацій аудиторів в Україні. 

9. Які основні повноваження Аудиторської палати України? 

10. В чому полягає сутність організації аудиторської діяльності в Україні? 

11. Яка структура договору на проведення аудиту? 

12. Опишіть переговорний процес між замовником і аудитором на 

переддоговірному етапі. 

13. Що таке сертифікація аудиторів? 

14. Який порядок внесення аудиторських фірм і аудиторів до Реєстру? 

15. Яка організація роботи аудиторської фірми та її планування? 

16. Дайте характеристику етичних принципів аудитора. 

17. Охарактеризуйте структуру міжнародних стандартів аудиту. 

18. Які існують об’єкти аудиторської діяльності і що є предметом аудиту? 

19. Дайте характеристику методичних прийомів організації і проведення аудиту. 

20. Дайте визначення аудиторського ризику та його складових елементів? 

21. Опишіть дії аудитора у випадку встановлення фактів шахрайства. 

22. Розкрийте зміст концепції суттєвості та вкажіть на її взаємозв’язок з 

аудиторською перевіркою. 

23. Опишіть методику оцінки аудиторського ризику. 

24. Дайте визначення ризику контролю та назвіть причини його виникнення. 

25. Які чинники визначають властивий ризик? 

26. Дайте характеристику поняття «ризик невиявлення»? 

27. Проаналізуйте структуру системи внутрішнього контролю та визначте 

взаємозв’язок між її елементами для цілей аудиту.            

28. В чому суть аудиторської оцінки системи внутрішнього контролю? 

29. Що таке аудиторські докази та їх класифікація? 

30. Охарактеризуйте процедури отримання аудиторських доказів. 

31. Розкрийте зміст аналітичних процедур в процесі аудиту. 

32. Які вимоги встановлено до аудиторських доказів? 

33. Що таке робочі документи аудитора? Назвіть їх функції. 

34. Розкрийте зміст робочих документів та вимоги до їх оформлення. 



35. У чому полягає мета і завдання аудиту фінансової звітності? 

36. Розкрийте методику аудиту фінансової звітності. 

37. В чому полягає мета і завдання аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості? 

38. Що є об’єктом і джерелами інформації аудиту розрахунків з 

постачальниками і підрядниками? 

39. Опишіть структуру аудиторського висновку та порядок його складання. 

40. В чому полягають основні відмінності між аудиторським висновком і 

аудиторським звітом? 

41. Перелічіть види аудиторського висновку та розкрийте їх зміст. 

42. В чому суть консультаційних послуг в аудиті? 

43. Назвіть види аудиторських послуг  і дайте їх характеристику. 

44. Розкрийте суть планування та види планових документів в аудиті. 

45. Охарактеризуйте цілі та призначення етапів планування в аудиті. 

46. Назвіть об’єкти перевірок внутрішніх аудиторів.  

47. Розкрийте послідовність проведення перевірок внутрішніми аудиторами. 

48. Охарактеризуйте форму і зміст звітів внутрішнього аудитора.  

49. В чому полягають відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом? 

50. Які заходи доцільно вживати за результатами внутрішнього аудиту? 

 

Облік і звітність в оподаткуванні  

1. Опишіть порядок складання та подання декларації з податку на прибуток 

підприємств.  

2. Представте порядок формування та подання податкової звітності з податку 

на додану вартість.  

3. Охарактеризуйте порядок формування та подання податкової звітності з 

податку на доходи фізичних осіб.  

4. Вкажіть значення статистичної звітності в сучасних умовах господарювання. 

5. Опишіть порядок адміністрування та обліку податку на доходи фізичних 

осіб. 

6. Вкажіть вимоги до ведення Реєстру отриманих та виданих податкових 

накладних.  Порядок реєстрації податкових накладних.  

7. Опишіть зведений аналітичний облік податкових зобов’язань з податку на 

додану вартість. 

8. Опишіть зведений аналітичний облік податкового кредиту з податку на 

додану вартість. 

9. Опишіть синтетичний облік податкових зобов’язань з податку на додану 

вартість. 

10. Опишіть синтетичний облік податкового кредиту з податку на додану 

вартість. 

11. Розкрийте зміст та завдання податкового обліку. 

12. Перелічіть методи та правила, що використовуються в податковому обліку.  

13. Вкажіть об’єкти, базу оподаткування, порядок нарахування та відображення 

в обліку акцизного податку.  

14. Відобразіть облік доходів, які формують об’єкт оподаткування податком на 

прибуток.   



15. Охарактеризуйте податковий облік і звітність за єдиним податком у 

платників 4 групи. 

16. Опишіть облік і звітність за екологічним податком.  

17. Опишіть облік і звітність за єдиним соціальним внеском.  

18. Опишіть облік оподатковуваного прибутку підприємства та податку на 

прибуток.  

19. Відобразіть особливості податкового обліку і звітності у платників єдиного 

податку 1 і 2 груп. 

20. Податковий облік і звітність у платників єдиного податку 3 групи. 

21. Опишіть облік та склад витрат, які формують об’єкт оподаткування 

податком на прибуток.   

22. Перелічіть особливості обліку ПДВ в сільськогосподарських 

товаровиробників. 

23. Вкажіть особливості спеціального режиму оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників та особливості податкового обліку 

в них. 

24. Охарактеризуйте ПДВ: зміст, механізм справляння та особливості обліку. 

25. Охарактеризуйте первинний облік податкових зобов’язань з податку на 

додану вартість. 

26. Охарактеризуйте первинний облік податкового кредиту з податку на додану 

вартість. 

27. Перелічіть склад доходів і витрат в цілях оподаткування податком на 

прибуток та вкажіть правила їх обліку. 

28. Опишіть порядок нарахування, обліку та звітності плати за землю. 

29. Вкажіть порядок податкового обліку і звітності за податком на майно, 

відмінним від земельної ділянки. 

30. Охарактеризуйте поняття амортизації, вкажіть її зміст та порядок 

нарахування у податковому обліку. 

31. Опишіть порядок визначення та обліку податку на прибуток в фінансовій та 

податковій бухгалтерії. 

32. Опишіть порядок нарахування та облік збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу.  

33. Вкажіть порядок нарахування та обліку єдиного податку у платників 

четвертої групи – сільськогосподарських товаровиробників.  

34. Охарактеризуйте правила ведення обліку податкового кредиту та 

податкового зобов’язання. 

35. Охарактеризуйте правила ведення податкового обліку витрат і доходів, які 

формують об’єкт оподаткування податком на прибуток. 

36. Відобразіть схеми кореспонденцій бухгалтерських рахунків в обліку  

податкових зобов’язань з податку на додану вартість. 

37.  Відобразіть схеми кореспонденцій бухгалтерських рахунків в обліку 

податкового кредиту з податку на додану вартість. 

38. Охарактеризуйте систему оподаткування в Україні та нормативну базу 

податкового обліку. 

39. Вкажіть суть тазначення податкового обліку. 

40. Вкажіть суть спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників. 



41. Вкажіть спільні та відмінні риси податкового і фінансового обліку. 

42. Вкажіть платників, опишіть механізм справляння та документальне 

забезпечення податку на майно, відмінного від земельної ділянки. 

43. Перелічіть та охарактеризуйте обов’язки і права, що покладені на платника 

податків щодо ведення обліку з метою оподаткування.  

44. Перерахуйте законодавчі та інші нормативні документи, що регламентують 

ведення обліку з метою оподаткування. 

45. Наведіть основні проблемні питання, які виникають при формуванні обліку з 

метою оподаткування.  

46. Розкрийте поняття «Витрати» у відповідності до норм Податкового кодексу 

України та вкажіть порядок їх обліку при умові використання рахунків класу 

9 «Витрати діяльності».  

47. Наведіть класифікацію та документальне забезпечення витрат, що 

враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта оподаткування 

податком на прибуток.  

48. Наведіть склад та документальне забезпечення витрат операційної 

діяльності, що враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта 

оподаткування податком на прибуток.  

49. Наведіть склад та документальне забезпечення інших витрат, що 

враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта оподаткування 

податком на прибуток. 

50. Наведіть склад та документальне забезпечення витрат, пов’язаних з 

формуванням собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг відповідно до 

норм Податкового кодексу України 

51. Поясніть, що є об’єктами амортизації у податковому обліку.  

52. Поясніть, які витрати платника податку не підлягають амортизації у 

податковому обліку.  

53. Поясніть особливості класифікації груп основних засобів та інших 

необоротних активів згідно норм Податкового кодексу України. 

54. Розкрийте поняття «Дохід» відповідно до норм Податкового кодексу 

України та вкажіть порядок обліку при умові використання рахунків класу 7 

«Доходи діяльності». 

55. Наведіть склад та документальне забезпечення доходів, що враховуються 

при формуванні в податковому обліку об'єкта оподаткування податком на 

прибуток. 

56. Розкрийте склад та первинний облік доходів від операційної діяльності 

згідно вимог Податкового кодексу України.  

57. Розкрийте склад та первинний облік інших доходів згідно вимог 

Податкового кодексу України.  

58. Поясніть порядок формування та обліку бази оподаткування з метою 

утримання податку з доходів фізичних осіб. Охарактеризуйте податкову 

звітність з податку на доходи фізичних осіб.  

59. Вкажіть існуючі види ставок, розкрийте порядок застосування соціальних 

пільг та  облік податку з доходів фізичних.  

60. Визначіть дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ та порядок його 

первинного обліку.  



61. Визначіть дату виникнення податкового кредиту з ПДВ та порядок його  

первинного обліку.  

62. Дайте характеристику касового методу, що використовується в обліку 

платників єдиного податку 1-3 групи.   

63. Дайте характеристику методу нарахування, що використовується в обліку  

платників податку на прибуток. 

64. В чому полягає суть «правила першої події», що використовується в обліку 

ПДВ.  

65. Вкажіть порядок та особливості обліку при електронному адмініструванні 

ПДВ. 
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