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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Метою вступного випробування з «Облік і оподаткування» є перевірка 

знань і відбір вступників для зарахування на навчання за ступенем «бакалавра» 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» при прийомі на навчання на 

основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста до ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» у 2019 

році. 

Наведений перелік питань, які виносяться на вступне випробування дасть 

можливість вступнику систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, 

на які питання треба звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 

Перелік рекомендованої літератури сприятиме у пошуку і підборі джерел 

підготовки для вступного випробування. 

 

ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Бухгалтерський облік» 

 

1. Загальна характеристика господарського обліку. 

2. Види обліку. 

3. Вимірники, що застосовуються в обліку. 

4. Предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. 

5. Метод бухгалтерського обліку та його елементи. 

6. Бухгалтерський баланс, його зміст та побудова. 

7. Класифікація господарських засобів. 

8. Типи господарських операцій та їх вплив на бухгалтерський баланс. 

9. Рахунки бухгалтерського обліку, будова і призначення. 

10. Подвійний запис господарських операцій. 

11. Синтетичні та аналітичні рахунки обліку, їх взаємозв’язок. 

12. Синтетичні та аналітичні оборотні відомості. 

13. Господарські процеси обліку та їх взаємозв’язок. 

14. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

15. План рахунків та його характеристика. 

16. Бухгалтерські документи та їх значення. 

17. Класифікація документів. 

18. Планування документообороту, характеристика його етапів. 

19. Інвентаризація, її значення, види та відображення результатів в обліку. 

20. Форми ведення бухгалтерського обліку та їх характеристики. 

21. Характеристика журнально-ордерної форми бухгалтерського обліку. 

22. Облікові регістри та їх класифікація.  

23. Порядок виправлення помилок в облікових регістрах. 

24. Суть та призначення бухгалтерської звітності.  

25. Класифікація звітності. Вимоги до складання звітності. 

26. Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

27. Організація обліку грошових коштів. 



28. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів. 

29. Основні методи нарахування амортизації в бухгалтерському обліку. 

30. Синтетичний і аналітичний облік дебіторської заборгованості. 

31. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами. 

32. Облік та оцінка надходження запасів. 

33. Документальне оформлення та облік МШП. 

34. Документальне оформлення виробничих операцій. 

35. Прямі та непрямі витрати. 

36. Облік адміністративних витрат i витрат на збут. 

37. Облік розрахунків з постачальниками. 

38. Облік праці та заробітної плати: державне регулювання. 

39. Порядок обліку, нарахування та виплати зapoбітної плати. 

40. Порядок обліку, нарахування та виплати відпускних. 

41. Види утримання із заробітної плати та відображення їх в обліку. 

42. Облік доходів підприємства. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Економічний аналіз» 

 

1. Суть, мета і завдання економічного аналізу. 

2. Класифікація видів економічного аналізу. 

3. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 

4. Послідовність проведення економічного аналізу діяльності підприємства. 



5. Характеристика основних джерел інформаційного забезпечення 

економічного аналізу. 

6. Класифікація, сутність та характеристика методичних прийомів 

аналітичних досліджень. 

7. Методика факторного аналізу, його особливості та порядок розрахунку. 

8. Аналіз наявності, структури та динаміки руху основних засобів 

підприємства. 

9. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємства. 

10. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили на підприємстві. 

11. Аналіз використання трудових ресурсів на підприємстві. 

12. Аналіз матеріально-технічного забезпечення підприємства та оцінка 

ефективності використання матеріальних ресурсів. 

13. Аналіз собівартості окремих виробів підприємства. 

14. Оцінка витрат діяльності підприємства та особливості проведення 

маржинального аналізу. 

15. Факторний аналіз виручки від реалізації продукції підприємства. 

16. Аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) підприємства. 

17. Оцінка ефективності використання оборотних активів підприємства 

18. Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства. 

19. Аналіз рентабельності окремих видів продукції (робіт, послуг) 

підприємства. 

20. Аналіз рентабельності активів підприємства. 

21. Аналіз рентабельності власного капіталу підприємства 

22. Горизонтальний і вертикальний аналіз бухгалтерського балансу 

підприємства. 

23. Аналіз платоспроможності і ліквідності підприємства. 

24. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

25. Узагальнення результатів проведеного економічного аналізу діяльності 

підприємства. 
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ОСНОВНІ ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ 

«Економічна теорія» 

 

1. Становлення й основні етапи розвитку економічної науки. 

2. Предмет політекономії та її зв'язок з іншими економічними науками. 

3. Економічні категорії та економічні закони. Пізнання та використання 

економічних законів. 

4. Функції політекономії. Політекономія та економічна політика.  

5. Економічні потреби суспільства, їхня суть та структура. Класифікація 

економічних потреб. 

6. Моделі економічних систем і основні критерії їх класифікації  

7. Поняття економічної ефективності. Показники економічної та соціальної 

ефективності виробництва. 

8. Види та форми власності в Україні. Трансформація форм власності в 

сучасних умовах. 

9. Суть, види та функції грошей. Еволюція грошей. 

10. Ринок як форма організації суспільного виробництва. Механізм 

функціонування ринку. 

11. Структура та інфраструктура ринкового господарства. 

12. Критерії класифікації та структура ринку. 

13. Сутність та основні елементи інфраструктури ринку. 

14. Конкуренція і монополія. Види  монополій. 

15. Соціально-економічна характеристика підприємств. Функції та види 

підприємств в Україні. 

16. Сутність підприємництва. Види та форми підприємницької діяльності в 

Україні.  

17. Доходи та прибуток  підприємства. Функції та структура прибутку. 

Рентабельність. 

18. Заробітна плата, її сутність та форми. Номінальна, реальна та мінімальна 

заробітна плата. 
 

19. Аграрні відносини в ринковій економіці. Рента та її види. Ціна землі. 
 

 

20. Міжнародна економічна інтеграція та її види. Процес інтеграції України в 

світову економіку. 

21. Макроекономіка та її місце в системі економічних наук.  

22. Макроекономічні моделі та їх види. 

23. Двосекторна модель кругообігу продуктів і доходів. Поняття «витоків» і 



«ін’єкцій». 

24. Поняття валового внутрішнього продукту (ВВП) та принципи його 

обчислення.  

25. Поняття валового національного продукту (ВНП) та його обчислення. 

26. Метод розрахунку ВВП «за витратами». 

27. Метод розрахунку ВВП «за доходами». 
 

28. Показники системи національних рахунків (СНР) та взаємозв'язок між 

ними. 

29. Цикли ділової активності: фази економічного циклу та причини циклічних 

коливань. 

30. Поняття та види безробіття. Вимірювання безробіття. 

31. Повна зайнятість та природний рівень безробіття. 

32. Економічні та соціальні втрати від безробіття. Закон Оукена. 

33. Поняття інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат. Стагфляція. 

34. Вимірювання інфляції. Помірна та галопуюча інфляція. Гіперінфляція. 

35. Сукупний попит. Цінові та нецінові фактори сукупного попиту. 

36. Сукупна пропозиція. Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції. 

37. Рівновага сукупного попиту і сукупної пропозиції. 

38. Бюджетно-податкова політика, її види та інструменти. 

39. Кредитно-грошова політика та її види . 

40. Економічне зростання та його типи. Вимірювання економічного росту 

41. Мікроекономіка в системі економічних наук. Предмет мікроекономіки. 

42. Крива виробничих можливостей (КВМ), альтернативні витрати та 

ефективність економіки.  

43. Теорія граничної корисності і поведінка споживача. 

44. Криві байдужості. Бюджетні обмеження та рівновага споживача. 

45. Криві «доход—споживання». Криві та закони Енгеля. 

46. Криві «ціна-споживання» та виведення кривих попиту. 

47. Ефект доходу та ефект заміщення. Парадокс Гіффена. 

48. Попит та його фактори. Криві індивідуального та ринкового попиту. 

49. Пропозиція та її фактори. Функція пропозиції. 

50. Ринкова рівновага. Рівноважна ціна та рівноважний обсяг. Дефіцит та 

надлишок. 

51. Цінова еластичність попиту та її використання. 

52. Еластичність попиту за ціною та методика її обчислення. 

53. Еластичність попиту за доходом та методика її обчислення. 

54. Перехресна еластичність, взаємодоповнення та взаємозаміщення. 

55. Еластичність пропозиції за ціною та методика її обчислення. 

56. Виробництво та виробнича функція. Закон спадної граничної 

продуктивності. 

57. Витрати виробництва. Економічні та бухгалтерські витрати. 

Бухгалтерський та економічний прибуток.  

58. Сукупні витрати у короткотерміновому періоді. 

59. Середні витрати у короткотерміновому періоді. 

60. Витрати у довготерміновому періоді. Ефект масштабу виробництва. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

 Порядок проведення та критерії оцінювання вступних випробувань 

регулюються Положенням про організацію вступних випробувань у ДВНЗ 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника». 

 


