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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з «обліку і оподаткування» – з'ясувати
рівень теоретичних знань та практичних навичок вступників, які вступають на основі
освітнього (освітньо-кваліфікаційного) рівня з метою формування рейтингового списку
та конкурсного відбору вступників на навчання за освітнім ступенем «бакалавр»
спеціальності 071 Облік і оподаткування в межах ліцензованого обсягу спеціальності.






2. Форма фахового вступного випробування.
Випробування проходить у кілька етапів:
на початку засідання голова фахової комісії розпечатує пакет з варіантами білетів,
що виносяться на вступне фахове випробування;
абітурієнти дають письмову відповідь на питання екзаменаційного білету у
письмовій формі. Тривалість письмового етапу - 60 хвилин;
співбесіда з абітурієнтами з питань екзаменаційного білету;
обговорення членами фахової комісії відповідей та оголошення оцінки студентам.
3.Білети: структура білету.
Білет фахового вступного випробування містить 20 тестових питань.
Зміст питань включає наступні дисципліни:
1. Економічна теорія.
2. Економіка підприємства.

4. Вимоги до відповіді вступника.
Під час письмової відповіді на тестове питання, абітурієнт повинен повністю переписати
правильну на його думку відповідь, а не тільки вказати цифру.
В процесі співбесіди абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань та вмінь.
Абітурієнт повинен:
- виявити знання економічної сутності понять та особливостей контрольно облікових процесів;
- продемонструвати вміння користуватися понятійним апаратом;
- продемонструвати вміння орієнтуватися в нормативній базі.
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Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Високий рівень (175-200 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в повній мірі засвоїв увесь програмний матеріал, показує знання не лише
основної, але й додаткової літератури, наводить власні міркування, робить узагальнюючі
висновки, використовує знання з суміжних галузевих дисциплін, вдало наводить
приклади.
Достатній рівень (150-174 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: має також високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь досить повна,
логічна, з елементами самостійності, але містить деякі неточності або пропуски в
неосновних питаннях. Можливе слабке знання додаткової літератури, недостатня
чіткість у визначенні понять.
Задовільний рівень (124-149 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока,
містить неточності, робить помилки при формулюванні понять, відчуває труднощі,
застосовуючи знання при наведенні прикладів.
Низькій рівень (100-123 балів) вступник отримує, виявивши такі знання та
вміння: в загальній формі розбирається у матеріалі, допускає суттєві помилки при
висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
До участі у конкурсі не допускається (0-99 балів), якщо вступник виявив такі
знання та вміння: не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві
помилки при висвітленні понять, на додаткові питання відповідає не по суті.
ІІІ. Структура програми
Модуль 1. Економічна теорія та економіка підприємства.
МОДУЛЬ 1. Економічна теорія та економіка підприємства.
1. Прибуток як головна мета роботи підприємства в ринкових умовах.
2. Порядок створення та набуття прав юридичної особи підприємством.
3. Види та характеристики підприємств.
4. Види та характеристики цінних паперів
5. Сутність управління підприємством та його функції.
6. Поняття трудового колективу, персоналу, трудових ресурсів, трудового потенціалу
7. Поняття продуктивності праці.
8. Поняття заробітної плати.
9. Поняття кваліфікації працівника.
10. Види основних форм оплати праці.
11. Поняття виробничої потужності.
12. Поняття виробничої програми.
13. Поняття та склад оборотних фондів.
14. Поняття та склад оборотних коштів.
15. Поняття та склад необоротних коштів (фондів).
16. Поняття та склад основних засобів (фондів).
17. Поняття зносу та амортизації основних засобів.
18. Поняття матеріальних та нематеріальних активів.
19. Поняття фондомісткості, трудомісткості, фондовіддачі.
20. Поняття незавершеного виробництва.

21. Поняття полуфабрікатів та готової продукції.
22. Поняття фондів обігу.
23. Види та характеристика показників ефективності використання оборотних коштів.
24. Види та характеристика показників ефективності використання основних засобів.
25. Види та характеристика показників ефективності використання оборотних коштів.
26. Види та характеристика показників ефективності використання трудових ресурсів.
27. Поняття якості продукції.
28. Поняття та види інвестицій.
29. Поняття та види собівартості.
30. Поняття резервів собівартості та шляхи її зниження.
31. Поняття витрат, види та класифікація витрат.
32. Поняття постійних, змінних та умовно-змінних витрат.
33. Поняття ціни та її структура.
34. Поняття доходу та прибутку, їх відмінності один від одного.
35. Види прибутку та напрямки його використання.
36. Поняття рентабельності та її види.
37. Поняття податку на додану вартість, його ставка та порядок розрахунку (податкові
зобов’язання, податковий кредит, податкове відшкодування, сума до сплати в
бюджет).
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