


2  

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

Фахове вступне випробування для вступу за освітньо-професійним ступенем 
фахового молодшого бакалавра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 
передбачає оцінку рівня підготовки абітурієнта з бухгалтерського обліку, 
визначення ступеню засвоєння теоретичного матеріалу та набуття практичних 
вмінь та навичок. 

Вивчення бухгалтерського обліку передбачає досягнення такого рівня 
попередньої підготовки абітурієнта, за якого він повинен: 

а) знати: 
 закони України, кодекси, укази Президента України, постанови, 

розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку 
України, податкових органів України з питань правових засад регулювання 
господарської діяльності підприємства, положення (стандарти) бухгалтерського 
обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства доходів і зборів України 
щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 

 організацію документообороту на підприємстві; 
 правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань; 
 порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку; 
 систему і форми бухгалтерського обліку, звітності і контролю; 
 методи раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних 
стандартів. 

б) уміти: 
 застосовувати закони України, кодекси, інші нормативно-правові акти 

України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи 
підприємств; 

 оформляти первинні документи, самостійно здійснювати їх 
бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичного 
обліку; 

 проводити інвентаризацію, оформляти матеріали, пов’язані з нестачею 
та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки, псування активів підприємств; 

 розносити господарські операції на рахунках синтетичного та 
аналітичного обліку; 

 застосовувати дані бухгалтерського обліку для складання бухгалтерської 
звітності. 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Предмет «Основи бухгалтерського обліку» 
 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 
Поняття бухгалтерського обліку. Види обліку. 
Вимірники, що застосовуються в обліку. 
Завдання бухгалтерського обліку. 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. 
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Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за 
джерелами їх формування та цільовим призначенням. 

Метод бухгалтерського обліку. 
Тема 3. Бухгалтерський баланс 

Бухгалтерський баланс, його структура та основи побудови. Господарські 
операції та їх вплив на статті балансу. 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова. Види рахунків, 

взаємозв’язок рахунків з балансом. 
Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. 

Тема 5. План рахунків бухгалтерського обліку 
План  рахунків  бухгалтерського  обліку  активів,  капіталу,  зобов’язань  і 

господарських операцій підприємств, організацій. 
Тема 6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація 

Загальні поняття про первинне спостереження і облікові документи. Реквізити 
документів. 

Вимоги, які пред’являються до первинної документації. Документообіг та його 
організація. 

Інвентаризація  як  вид  первинного  спостереження  та  один  з  елементів 
методу бухгалтерського обліку. 

Облікові регістри. 
Тема 7. Форми бухгалтерського обліку 

Форми ведення бухгалтерського обліку. 
Правила  ведення  облікових  регістрів  і  способи  виправлення  помилок  в 

обліку. 
Тема 8. Облік грошових коштів 

Положення про ведення касових операцій. Документування касових операцій. 
Облік грошових коштів у касі підприємства. Порядок відкриття та закриття 

поточного рахунку. 
Документальне оформлення операцій за рахунками у банках. Облік руху 

грошових коштів на рахунках у банку. 
Тема 9. Облік розрахункових операцій 

Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків з 
підзвітними особами. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з 
бюджетом за податками. 

Облік розрахунків з іншими дебіторами та кредиторами. Облік розрахунків з 
оплати праці. 

Тема 10. Облік господарських процесів 
Побудова бухгалтерського обліку процесу постачання, процесу виробництва. 
Побудова бухгалтерського обліку процесу реалізації продукції (робіт, 

послуг) та фінансового результату. 
Облік запасів. 
Облік основних засобів. 
Основи обліку процесу виробництва. Облік готової продукції. 
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Облік витрат підприємства. Облік товарів і тари. 
Тема 11. Основи бухгалтерської звітності 

Основні принципи побудови бухгалтерської звітності. Порядок складання 
фінансової звітності. 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 
ВИПРОБУВАННЯ 

 

Проведення фахового вступного випробування здійснюється у вигляді 
виконання тестової письмової роботи. Тестова письмова робота проводиться 
шляхом виконання тестових завдань з врученням кожному абітурієнту паперової 
форми із завданнями, до якої абітурієнт вносить обрані варіанти відповідей. 

Кількість завдань становить 25, які охоплюють всі теми тематичного плану. 
Тестове завдання містить чотири варіанти відповідей, одна з яких є правильна. 

На проведення фахового вступного випробування відводиться 45 хвилин, з 
яких 15 хвилин – організаційних (постановка завдання, знайомство абітурієнтів із 
завданнями, відповіді на запитання, збирання робіт). 

Правильне розв’язання кожного завдання оцінюється одним балом, якщо ж 
вказана відповідь є неправильною, то бали за таке завдання не нараховуються. 

Не зараховуються: неправильні відповіді, виправлення, позначення в 
одному тесті двох та більше відповідей. 

 

НОРМАТИВИ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Кількість набраних балів 
Оцінка за шкалою 

100-200 

24-25 200 

22-23 190 
20-21 180 
18-19 170 

16-17 160 
14-15 150 
12-13 140 

10-11 130 
8-9 120 
6-7 110 

4-5 100 
1-3 100 
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