ПИТАННЯ
для підготовці до вступного іспиту
(спеціальність 071 – Облік та оподаткування)
1. Господарський облік, його суть і характеристика.
2. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку.
3. Метод бухгалтерського обліку.
4. Бухгалтерський баланс.
5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
6. Первинне спостереження, документація і інвентаризація.
7. Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку.
8. Облік основних господарських процесів.
9. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.
10. Форми бухгалтерського обліку.
11. Основи бухгалтерської звітності.
12. Основи організації бухгалтерського обліку.
13. Основи побудови фінансового обліку.
14. Облік власного капіталу.
15. Облік валютних операцій, грошових коштів фінансових інвестицій
та розрахунків.
16. Облік праці та її оплати.
17. Облік виробничих запасів.
18. Облік засобів праці та нематеріальних активів.
19. Облік витрат звичайної діяльності.
20. Облік доходів підприємства.
21. Облік фінансових результатів, їх розподілу та використання.
22. Фінансова звітність.
23. Роль бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами,
його функції та завдання. Система розпорядників коштів і завдання обліку
їхніх доходів і видатків. Розпорядники коштів різного рівня, їх права і
обов’язки.
24. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку в бюджетних установах:
поняття, характеристика.
25. Бухгалтерський баланс бюджетних установ: поняття, значення,
загальна структура, статті.
26. План рахунків бухгалтерського обліку: поняття, значення,
побудова, загальна характеристика рахунків.
27. Форми бухгалтерського обліку.
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28. Основи організації бухгалтерського обліку в бюджетних установах:
основні напрями, їх загальна характеристика.
29. Облікова політика бюджетних установ.
30. Облік грошових коштів, доходів загального фонду: обліковоекономічна характеристика рахунків, основні бухгалтерські проведення,
порядок документування та облікової реєстрації.
31. Облік касових видатків. Облік фактичних видатків. Обліковоекономічна характеристика рахунків. Аналітичний облік касових і фактичних
видатків. Попередній, поточний і послідуючий контроль за формуванням
видатків.
32. Облік зобов’язань (фінансових зобов’язань). Регістри з обліку
зобов’язань.
33. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з
відшкодування завданих збитків.
34. Облік розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Облік
розрахунків за податками і платежами до бюджету.
35. Облік використання робочого часу. Оплата праці працівників на
основі єдиної тарифної сітки. Форми оплати праці в бюджетній сфері. Фонд
заробітної плати та контроль за його використанням.
36. Облік розрахунків зі стипендіатами. Порядок нарахування
стипендій. Академічні і соціальні стипендії. Контроль за витрачанням
стипендіального фонду.
37. Облік надходження та руху необоротних активів.
38. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку запасів.
39. Облік наявності, руху та вибуття запасів. Методи сортового обліку
запасів. Синтетичний та аналітичний облік запасів в бухгалтерії.
40. Основи обліку витрат і калькулювання послуг. Облік витрат і
методика калькулювання освітніх послуг. Облік витрат і методика
калькулювання медичних послуг.
41. Власний капітал бюджетних установ: поняття, призначення,
складові. Облік фондів бюджетних установ. Облік результатів виконання
кошторису за загальним і спеціальним фондами.
42. Цілі та зміст управлінського обліку.
43. Суть і функції управлінського обліку. Взаємозв’язок та відмінності
фінансового та управлінського обліку за змістом, цілями, користувачами
інформації та іншими ознаками.
44. Класифікація витрат за різними класифікаційними ознаками.
45. Загальна характеристика методів та систем обліку витрат.
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46. Використання облікової інформації для поточних управлінських
рішень.
47. Формування облікової інформації для аналізу різних варіантів
управлінських рішень. Управління за відхиленням витрат.
48. Особливості використання даних обліку для прийняття
управлінських рішень на даному етапі розвитку економіки.
49. Організація бухгалтерського обліку Бухгалтерський облік,
економічний контроль та аналіз у системі управління господарством.
50. Системний підхід до організації бухгалтерського обліку, контролю
й аналізу.
51. Економічний аналіз.
52. Теорія економічного аналізу.
53. Аналіз господарської діяльності.
54. Система державного фінансового контролю.
55. Система державного внутрішнього фінансового контролю в
Україні.
56. Поняття, значення та сутність аудиту в ринкових умовах.
57. Організація аудиторської діяльності в Україні та її особливості у
зарубіжних країнах.
58. Поняття та види законодавчого та нормативного забезпечення
аудиторської діяльності в Україні.
59. Особливості внутрішнього аудиту.
60. Сутність аудиторського ризику та його складові.
61. Етапи (стадії) проведення аудиту.
62. Поняття аудиторських доказів та основні вимоги до них.
63. Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора).
64. Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті.
65. Еволюція теоретичних поглядів на природу та сутність податків.
66. Елементи податку та його функції. Фактори, що впливають на
реалізацію фіскальної функції податків в Україні.
67. Податкова система держави та її елементи.
68. Класифікації податків. Міжнародні системи класифікації податків.
69. Загальнодержавні та місцеві податки і збори.
70. Еволюція принципів оподаткування. Основні принципи
оподаткування в Україні.
71. Податкове та фіскальне навантаження на економіку.
72. Податки в системі регулювання доходів юридичних і фізичних осіб.
73. Податки як інструмент перерозподілу валового внутрішнього
продукту.
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74. Реалізація справедливості в оподаткуванні доходів і майна фізичних
осіб.
75. Податкова політика, її цілі та інструменти. Податкова політика в
Україні.
76. Еволюція податку на доходи фізичних осіб в Україні.
77. Процедури адміністрування податків і зборів відповідно до
Податкового кодексу України.
78. Ефективність адміністрування податків контролюючими органами
та транзакційні витрати платників податків.
79. Форми і методи податкового контролю. Підстави і особливості їх
застосування.
80. Фіскальна ефективність податків та результативність податкового
контролю.
81. Забезпечення законних прав та інтересів платників податків.
82. Транспарентність оподаткування та контроль податкових
зобов’язань.
83. Контролюючі органи, їх права і обов’язки.
84. Процедури адміністрування, що виконуються платниками
податків).
85. Процедури оскарження платниками податків дій контролюючих
органів і захисту законних прав та інтересів платників податків.
86. Примусове погашення податкових зобов’язань платників податків.
87. Застосування фінансових санкцій.
88. Права і обов’язки платників податків та основні способи їх
реалізації.
89.
Особливості
оподаткування
сільськогосподарських
товаровиробників в Україні.
90. Підходи до оподаткування малого та середнього бізнесу в Україні
та світі.
91. Спрощена система оподаткування: переваги та недоліки.
92. Розвиток системи оподаткування прибутку підприємств в Україні.
93. Порівняльний аналіз податків на додану вартість, з обороту та з
продажів.
94. Проблеми у справлянні податку на додану вартість в Україні та
сучасні підходи до їх вирішення.
95. Фіскальна та регулююча роль акцизного податку.
96. Рентна плата в системі оподаткування: фіскальна та регулююча
функція.
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97. Плата за землю в системі оподаткування. Пільги щодо плати за
землю.
98. Оподаткування нерухомого майна: світова та вітчизняна практика.
99. Екологічний податок - особливості справляння в Україні та світі.
100. Міжнародна податкова конкуренція та її наслідки.
101. Ухилення від сплати податків та податкова оптимізація.
102. Міжнародні підходи до оцінювання конкурентоспроможності
податкових систем.
103. Презентація дослідницької пропозиції.
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