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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Програма вступного іспиту з фаху при прийомі на перший курс зі скороченим 

терміном навчання для здобуття освітнього ступеня «Бакалавр» за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» спрямована на з’ясування рівня базових теоретичних знань та 

практичних навичок абітурієнтів в сфері обліку та оподаткування, а також визначення 

здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні програми першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. До вступного іспиту допускаються абітурієнти, які 

здобули освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» або ступінь «молодший 

бакалавр». 

Вступний іспит проводиться у формі письмових тестових завдань, які об’єктивно 

визначають рівень підготовки абітурієнтів та включає блок питань за наступними  

фаховими напрямами: 

1. Бухгалтерський облік (основи теорії). 

2. Фінансовий облік. 

3. Економічний аналіз. 

4. Бухгалтерська звітність. 

Під час підготовки до вступного іспиту рекомендується користуватися 

літературою, список якої наведено нижче. 
 

 

2. ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ІСПИТУ 

Блок питань за напрямом  «Бухгалтерський облік» 

1. Поняття та сутність, мета та завдання бухгалтерського обліку, його законодавче 

регламентування. 

2. Принципи побудови та функціонування бухгалтерського обліку. 

3. Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти. 

4. Основні елементи методу бухгалтерського обліку, їх взаємозв’язок. 

5. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення. Зміни в балансі, зумовлені 

господарськими операціями. 

6. Рахунки бухгалтерського обліку, їх значення, зв’язок з балансом. Відображення 

господарських операцій по бухгалтерським рахункам. 

7. Синтетичний та аналітичний облік. 

8. Подвійний запис, його сутність та значення. 

9. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

10. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку. 

11. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

12. Документування як елемент методу бухгалтерського обліку. 



Блок питань за напрямом «Фінансовий облік» 

13. Фінансовий облік, його завдання та нормативне регулювання в Україні. 

14. Облікова політика підприємства. 

15. Облік готівкових коштів. Документальне оформлення операцій руху грошових коштів 

на поточних рахунках в установах банку. 

16. Відображення операцій з надходження та використання грошових коштів на поточних 

рахунках в установах банку на бухгалтерських рахунках. 

17. Документальне оформлення операцій з обліку розрахунків з покупцями і замовниками. 

Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з покупцями і замовниками.  

18. Облік розрахунків з дебіторами. 

19. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

20. Порядок приймання запасів та документальне оформлення їх надходження. Облік 

надходження придбаних запасів. 

21. Облік списання запасів. Методи оцінки вибуття запасів та їх застосування. 

22. Особливості документального оформлення та обліку надходження і вибуття МШП. 

23. Визнання та класифікація витрат на виробництво та її вплив на побудову обліку. 

24. Облік прямих витрат. Облік та розподіл загальновиробничих витрат. 

25. Облік готової продукції.  

26. Первинний облік наявності та руху основних засобів. Відображення операцій руху 

основних засобів на рахунках бухгалтерського обліку. 

27. Облік амортизації основних засобів. 

28. Облік нематеріальних активів. 

29. Облік власного капіталу. 

30. Облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунків за ЄСВ. 

31. Облік формування фінансових результатів від реалізації продукції, робіт та послуг. 

32. Облік кредитів (позичок) банку. 

33. Облік розрахунків за податком на прибуток. 

34. Облік розрахунків з бюджетом з ПДВ.  

35. Облік розрахунків за податком на доходи фізичних осіб.  

Блок питань за напрямом «Економічний аналіз» 

36. Предмет, задачі, зміст економічного аналізу та його роль в управлінні підприємством. 

37. Види аналізу та їх класифікація.  

38. Організація аналізу та його інформаційне забезпечення. 

39. Метод і методика комплексного аналізу господарської діяльності. 

40. Особливості використання прийому порівняння в економічних дослідженнях. 

41. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування в економічному аналізі. 

42. Суть балансового способу в економічному аналізі. 

43. Спосіб ланцюгових підстановок в економічному аналізі. 

44. Спосіб різниць в економічному аналізі. 

45. Індексний спосіб та його використання в економічному аналізі. 

46. Системний підхід в аналізі господарської діяльності. 

47. Способи елімінування та їх застосування в економічному аналізі. 

48. Методика виявлення та підрахунку резервів в аналізі господарської діяльності 

підприємства. 

Блок питань за напрямом «Фінансова звітність підприємства» 

49. Фінансова звітність підприємства в системі економічної інформації. 

50. Гармонізація і стандартизація фінансової звітності. 

51. Загальні вимоги до фінансової звітності. 

52. Склад фінансової звітності, основні принципи її формування та подання. 

53. Баланс підприємства. 

54. Звіт про фінансові результати. 

55. Звіт про рух грошових коштів. 



56. Звіт про власний капітал. 

57. Примітки до фінансової звітності. 

58. Фінансова звітність малого підприємства. 

59. Особливі процедури при складанні фінансової звітності. 

60. Консолідована та зведена фінансова звітність. 
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