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І. Пояснювальна записка
1. Мета фахового вступного випробування з “Обліку та 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 2 теоретичних питання.
Зміст питань включає наступні дисципліни:
1. Економічна теорія та економіка підприємства.
2. Бухгалтерський облік.

4. Вимоги до відповіді вступника.
Вступник повинен:
- виявити знання економічної сутності понять та особливостей контрольнооблікових процесів;
- продемонструвати вміння користуватися понятійним апаратом та правильно
застосовувати терміни в обліково-аналітичній роботі;
- продемонструвати вміння орієнтуватися в нормативні базі, що регулює
організацію обліку на вітчизняних підприємствах;
- складати бухгалтерські проводки або визначати зміст господарської операції за
кореспонденцією рахунків бухгалтерського обліку.
ІІ. Критерії оцінювання
Для особи, яка претендує на зарахування за ступенем бакалавра:
Оцінку «відмінно» (90-100 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.
Оцінку «добре» (60-89 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.
Оцінку «задовільно» (35-59 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.

Оцінку «незадовільно» (1-34 балів) вступник отримує, виявивши 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 2. Бухгалтерський облік.
МОДУЛЬ 1. Економічна теорія та економіка підприємства.
1. Товар та вартість як економічні категорії.
2. Корисність. Функція корисності. Закон спадної граничної корисності блага.
3. Гроші: сутність, функції, види.
4. Попит і закон попиту. Нецінові фактори попиту. Еластичність попиту.
5. Пропозиція і закон пропозиції. Еластичність пропозиції.
6. Конкуренція: сутність, функції, види.
7. Кредит: сутність, функції, види.
8. Банки та банківська система.
9. Безробіття: сутність, види, економічні наслідки, стимулювання зайнятості.
10. Інфляція: сутність, причини, види, економічні наслідки.
11. Інвестиції: сутність, види, аналіз ефективності.
12. Сутність та характеристика факторів виробництва.
13. Необхідність та основні види державного регулювання економіки.
14. Податки: сутність, види, функції.
15. Характеристика основних податків, що формують податкову систему України.
16. Економічні цикли: сутність та структура. Основні теорії економічного циклу.
17. Економічне зростання: сутність, форми, фактори.
18. Підприємство як суб’єкт господарювання: сутність, мета діяльності, організаційноправові форми.
19. Сутність та види капіталу підприємства.
20. Форми та системи оплати праці.
21. Продуктивність праці: сутність, показники вимірювання, фактори зростання.
22. Визначення основних засобів. Знос та амортизація основних засобів.
23. Методи амортизації основних засобів.
24. Ефективність використання основних засобів: показники вимірювання та фактори
зростання.
25. Оборотні кошти підприємства: сутність, класифікація, джерела формування.
26. Оцінка ефективності використання оборотних коштів.
27. Характеристика витрат та їх класифікація.
28. Прибуток підприємства: порядок визначення, функції, фактори, що впливають на
рівень фінансових результатів підприємства.
29. Оцінка ефективності діяльності підприємства.
30. Основні напрямки підвищення ефективності діяльності підприємства.
МОДУЛЬ 2. Бухгалтерський облік
1. Сутність та основні завдання бухгалтерського обліку.
2. Коротка характеристика документів, що регламентують ведення бухгалтерського
обліку в Україні.
3. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності.
4. Первинні документи: сутність, значення, види, вимоги до складання.

5. Фінансова звітність: сутність, склад, користувачі, порядок формування.
6. Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку.
7. Господарські засоби (активи) підприємства: сутність та основні види.
8. Поняття щодо дебіторської та кредиторської заборгованості: сутність та основні види.
9. Метод та прийоми бухгалтерського обліку.
10. Бухгалтерський баланс.
11. Рахунки та принцип подвійного запису.
12. Характеристика та облік на активних рахунках.
13. Характеристика та облік на пасивних рахунках.
14. Аналітичний та синтетичний облік.
15. Основи документування та обліку касових операцій.
16. Відображення в обліку операцій на поточних рахунках у банку.
17. Сутність, класифікація та облік доходів підприємства.
18. Порядок відображення в обліку витрат підприємства.
19. Загальна схема обліку витрат підприємства.
20. Склад та облік загальновиробничих витрат.
21. Склад та облік адміністративних витрат.
22. Склад та облік витрат на збут.
23. Порядок відображення в обліку реалізації товарів.
24. Порядок відображення в обліку виробництва та реалізації готової продукції.
25. Визначення фінансового результату на рахунках бухгалтерського обліку.
26. Облік розрахунків з оплати праці.
27. Облік наявності та зносу основних засобів.
28. Єдиний соціальний внесок: сутність, нарахування, утримання, відображення в обліку.
29. Інвентаризація: сутність, призначення, порядок проведення, результати.
30. Облікова політика підприємства.
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