


ВСТУП 

Програму вступного фахового випробування для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра за галуззю знань 07 «Управління та 
адміністрування» спеціальності «Облік і оподаткування»,                                         
«Податкове та митне адміністрування» (0305 «Економіка та 
підприємництво» напрям підготовки 6.030509  «Облік і аудит») 
розроблено згідно з вимогами Положення про освітньо-кваліфікаційні 
рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.01.1998 № 65, Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.   
Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформа-

цією щодо структури і змісту вступного випробування, а також ство-
рення необхідних умов для оцінки знань, здобутих ними у процесі 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів. 

Програма вступного фахового випробування містить один розділ: 
1. Бухгалтерський облік. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Розділ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Сутність та 
загальна характеристика господарського обліку. Бухгалтерський облік 
у системі господарського обліку, його сутність та характеристика в 

історичній ретроспективі. 
Бухгалтерський облік у сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання. Мета та функції бухгалтерського обліку, облікові 

вимірники. Види бухгалтерського обліку на підприємстві: фінансовий 
та внутрішньогосподарський (управлінський) облік. Користувачі 
облікової інформації. 

Регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Мета та суб’єкти 
державного регулювання бухгалтерського обліку. Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні 
положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Предмет,   об’єкти   та   принципи   бухгалтерського   обліку. 

Поняття про предмет бухгалтерського обліку. 

Об’єкти бухгалтерського обліку: активи, зобов’язання, власний 
капітал, доходи, витрати, фінансові результати, господарські процеси. 
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Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Загальна 
характеристика оборотних та необоротних активів підприємства. 

Зобов’язання підприємства, їх сутність та класифікація. Загальна 
характеристика довгострокових та поточних зобов’язань, забезпечень 
наступних витрат і платежів, доходів майбутніх періодів. Поняття 
непередбачених зобов’язань. 

Власний капітал, загальна характеристика його складових. 

Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Процеси 
придбання, виробництва та реалізації. Формування показників доходів, 
витрат та фінансових результатів. 

Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його 
складових елементів. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) як елемент методу 

бухгалтерського обліку. 

Мета складання балансу. Зміст та побудова балансу. 
Характеристика статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. 
Значення балансу. 

Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту 
балансу. 

Рахунки та подвійний запис як елементи методу 

бухгалтерського обліку. Поняття рахунку бухгалтерського обліку як 
інформаційної моделі об’єкта обліку. 

Характеристика і побудова рахунків. Активні рахунки, пасивні 
рахунки, активно-пасивні рахунки. 

Сутність подвійного запису господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи 
(проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо по 
активних і пасивних рахунках. 

Контрольне значення подвійного запису. 
Синтетичні рахунки, їх призначення. Аналітичні рахунки, їх 

призначення. Взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними 
рахунками. Субрахунки та їх використання. 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотно-
сальдова відомість по синтетичних рахунках, її зміст та порядок 
складання. Інформаційне та контрольне значення оборотно-сальдової 
відомості по синтетичних рахунках. 

Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та значення. 
Звіряння даних синтетичного та аналітичного обліку. 
Класифікація рахунків, її принципи. Класифікація рахунків за 

економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і 
структурою. 
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План рахунків бухгалтерського обліку принципи його побудови. 

Характеристика Плану рахунків. Поняття про робочий План рахунків 

підприємства. 

Документація    як    елемент    методу    бухгалтерського    обліку. 

Сутність документації як елемента методу бухгалтерського обліку. 

Значення документації. Вимоги щодо складання первинних документів. 

Класифікація документів за призначенням, порядком та місцем 

складання, за іншими ознаками. 

Поняття та значення документообороту. 

Перевірка та опрацювання первинних документів у бухгалтерії. 

Зберігання первинних документів. 

Вилучення документів. 

Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу 

бухгалтерського обліку. Сутність інвентаризації як елементу методу 

бухгалтерського обліку. 

Цілі та завдання інвентаризації. Види інвентаризації. 

Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. Інвента-

ризаційні комісії, їх склад та функції. 

Загальний порядок проведення та документального оформлення 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

Регулювання інвентаризаційних різниць (нестач, надлишків чи 

сумарних різниць). 

Оцінка як система вартісного виміру. 

Сутність калькуляції в бухгалтерському обліку. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Сутність 

облікового циклу на підприємстві. Первинний, поточний та узагаль-

нюючий облік. 

Облікові регістри та їх класифікація. Хронологічний, система-

тичний та комбінований записи в бухгалтерському обліку. Помилки у 

бухгалтерських записах та способи їх виправлення. 

Основи фінансової звітності. 

Форми бухгалтерського обліку: сутність та види. 

Інформаційні системи в обліку. 

Сутність облікової політики підприємства. Функції керівника і 

головного бухгалтера щодо організації та ведення бухгалтерського 

обліку на підприємстві. Форми організації бухгалтерського обліку. 

Методичний, технічний та організаційний аспекти облікової 

політики. Наказ про облікову політику: основний зміст та призначення. 
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Облік грошових коштів. Облік готівки у касі. Нормативні доку-

менти з регулювання обігу готівки. Організація готівкових розрахунків. 
Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення 
касової книги. Звіт касира, його перевірка і опрацювання в бухгалтерії. 
Інвентаризація готівки у касі. Облік касових операцій. Особливості 

обліку готівки в іноземній валюті. 
Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з 

регулювання використання рахунків у банках. Характеристика форм 
безготівкових розрахунків. Документальне оформлення наявності та 
руху коштів на рахунках у банках. Синтетичний та аналітичний облік 

коштів на поточних, інших та спеціальних рахунках у національній 
валюті у банках. Особливості обліку коштів на рахунках у банках в 
іноземній валюті. 

Облік дебіторської заборгованості. Визнання, класифікація та 
оцінка дебіторської заборгованості. 

Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з 
покупцями і замовниками. Облік заборгованості за одержаними 

короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими авансами. 
Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за 

претензіями. Облік розрахунків із підзвітними особами. Облік роз-
рахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з 
іншими дебіторами.  

Облік довгострокової дебіторської заборгованості.  
Інвентаризація розрахунків з дебіторами. 
Облік запасів. Визначення та класифікація запасів. Визнання 

запасів. Оцінка запасів. 

Облік виробничих запасів. Документальне оформлення руху 

виробничих запасів. Характеристика рахунків. Облік виробничих 

запасів у місцях зберігання. Синтетичний та аналітичний облік 

виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозно-

шуваних предметів. 

Облік незавершеного виробництва, браку, напівфабрикатів та гото-

вої продукції. Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний 

облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. 

Інвентаризація запасів та облік її результатів. 

Облік основних засобів. Визнання, класифікація та оцінка основ-

них засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності 

основних засобів. 

Облік основних засобів. Документальне оформлення операцій з 

основними засобами. Характеристика рахунків з обліку операцій з 

основними засобами. Аналітичний облік основних засобів. 

Облік надходження основних засобів. 

Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. 

Облік переоцінки основних засобів. 



Облік амортизації (зносу) основних засобів. 

Облік вибуття основних засобів. 

Облік нематеріальних активів. Визначення та класифікація 

нематеріальних активів. Визнання і оцінка нематеріальних активів. 

Переоцінка нематеріальних активів. 

Амортизація нематеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. Документальне оформлення опе-

рацій з нематеріальними активами. Характеристика рахунків з обліку 

операцій з нематеріальними активами. Синтетичний і аналітичний 

облік нематеріальних активів. 

Облік фінансових інвестицій. Визнання, облікова класифікація 
та оцінка фінансових інвестицій. 

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік еквівалентів гро-
шових коштів. Облік інших поточних фінансових інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій.  

Облік зобов’язань. Визначення та класифікація зобов’язань. 
Визнання і оцінка зобов’язань. 

Облік поточних зобов’язань і забезпечень. Облік розрахунків із 
постачальниками та підрядниками. Облік зобов’язань за виданими 

векселями. Облік короткострокових позик. Облік розрахунків за 
виплатами працівникам. Облік розрахунків за заробітною платою. 
Облік розрахунків з депонентами. Облік розрахунків за іншими 
виплатами. Облік розрахунків зі страхування. Облік розрахунків за 
податками та іншими обов’язковими платежами. Облік поточних 
забезпечень. Облік розрахунків за одержаними авансами. Облік 
розрахунків за нарахованими відсотками. Облік розрахунків з іншими 
кредиторами. Облік розрахунків з учасниками. 

Облік довгострокових зобов’язань і забезпечень. Облік довго-

строкових позик. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та 
з фінансової оренди. 

Інвентаризація зобов’язань та облік її результатів. 

Облік   доходів,   витрат   і   фінансових   результатів   діяльності. 

Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозпо-
ділених прибутків (непокритих збитків). 

Облік доходів. Визначення, класифікація та оцінка доходів. 
Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік 

інших доходів діяльності. 

Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати». Визначення та склад витрат. 

Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових витрат. 
Облік інших витрат діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. 
Облік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових 
зобов’язань. Облік витрат майбутніх періодів. Облік фінансових 



результатів. 

Облік прибутку, використаного у звітному періоді. 

Облік непокритих збитків. 

Облік власного капіталу. Визначення та структура власного 

капіталу. 
Облік зареєстрованого капіталу. Облік статутного капіталу, його 

формування та змін. Облік пайового капіталу, іншого зареєстрованого 
капіталу, облік внесків до незареєстрованого статутного капіталу. 

Облік капіталу в дооцінках. 
Облік резервного капіталу. 

Облік неоплаченого капіталу. 
Облік вилученого капіталу. 
Облік додаткового капіталу.  
Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) як скла-

дової власного капіталу. 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня бакалавр 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування - оцінити відповідність знань, умінь та 
навичок згідно з вимогами програми вступного фахового 
випробування. Програма складається на основі фахових дисциплін 
освітнього ступеня «бакалавр». 

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з 50-ти 
закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

• Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою. 

• Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну 

правильну. 

• Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 2 бали, а 

неправильна - у 0 балів. 

• Особи, які отримали менше 60 балів, до наступного випробування 

не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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