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ВСТУП 

 

 

Мета випробування - виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір 

претендентів до навчання за освітнім ступенем «бакалавр» згідно вимог освітньо-

кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування». 

Завдання випробування - встановлення фактичної відповідності рівня підготовки 

студента вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «молодший спеціаліст» за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. Для успішного засвоєння 

освітньо-кваліфікаційної програми здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) 

рівнем,  молодші спеціалісти повинні мати базову освіту за однойменною спеціальністю та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі природно-наукових, 

загальноекономічних дисциплін та дисциплін професійного спрямування.  

Метою розробленої програми є надання можливості ґрунтовної підготовки до 

успішного складання фахового випробування у вигляді тестових завдань за дисципліною 

«Бухгалтерський облік». 

У програмі подано перелік тем та питань, що виносяться на фахове випробування за 

дисципліною «Бухгалтерський облік», критерії оцінювання тестових завдань різних рівнів 

складності, рекомендовану літературу для підготовки до фахового випробування.  
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1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім ступенем 

«бакалавр» охоплює тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік», яка 

відноситься до циклу професійної підготовки. 

 

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Прийом на навчання здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем  на 

базі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» здійснюється відповідно до Положення про приймальну комісію 

Державного університету економіки і технологій (наказ від 12.10.20 №159), Програми 

вступного фахового випробування для здобуття вищої освіти на першому (бакалаврському) 

рівні зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі здобутого ОКР «молоший 

спеціаліст». 

Для проведення фахового випробування створюється фахова атестаційна комісія.  

Фахове випробування проводиться у вигляді тестування.  

Білет фахового випробування складається із 30 тестових завдань трьох рівнів 

складності.  

Правильні відповіді на тести записуються в бланк відповідей.  

Виконання завдань фахового випробування оцінюється в балах з кожного рівня 

складності із використанням програмних засобів.  

Тривалість фахового випробування складає до 3-х астрономічних годин. 
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3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІНИ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ  

НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 

 
Розкривається поняття бухгалтерського обліку, його сутність і основи організації, 

взаємозв'язок з іншими дисциплінами, охарактеризується види, значення та функції 

бухгалтерського обліку, а також вимоги, які пред'являються до нього; вивчаються форми 

організації бухгалтерського обліку та принципи їх регламентації, обґрунтовується порядок 

складання плану організації бухгалтерського обліку; шляхи автоматизації бухгалтерського 

обліку; бухгалтерський стандарт, облікова політика, яка побудова стандартів. 

 

1. Загальна характеристика господарського обліку та основні етапи його розвитку. 

2. Види господарського обліку. 

3. Сутність бухгалтерського обліку та його роль в управлінні та контролі. 

4. Користувачі бухгалтерської інформації. 

5. Вимірники, які застосовуються в обліку. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 
Розкривається предмет бухгалтерського обліку; визначення об’єктів, їх особливості та 

ознаки класифікації; розглядаються види майна та зобов’язань, поняття «власного капіталу». 

Визначається поняття «метод бухгалтерського обліку» та особливості їх застосування в 

обліковому процесі. 

 

1.Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. 

2. Класифікація господарських засобів.       

3. Класифікація джерел формування господарських засобів 

4. Господарські процеси як об'єкти бухгалтерського обліку. 

5. Метод бухгалтерського обліку. 

 
Тема 3. Бухгалтерський баланс 

 
Розкривається сутність балансу як елементу бухгалтерського обліку, його побудова та 

класифікація. Розглядається порядок групування статей балансу у світовій та вітчизняній 

практиках. Розкривається вплив господарських операцій на статті балансу. Визначається 

порядок читання та аналізу статей балансу. 

 
1. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку та його побудова. 

2. Структура балансу.  

3. Групування статей балансу. 

4. Господарські операції та їх вплив на статті балансу. 

5. Порядок читання та аналізу статей балансу. 

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 

 

Розкривається сутність і класифікація рахунків бухгалтерського обліку, призначення їх 

застосування; побудова та розрахунок «сальдо», «обороту». Розглядається порядок розрахунку 

залишку на рахунку. Розкривається сутність «методу подвійного запису». Визначається 
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порядок складання кореспонденції бухгалтерських рахунків. Прослідковується взаємозв’язок 

між балансом і рахунками.  

 

1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення, і побудова. 

2. Порядок відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і 

сальдо. 

3. Подвійний запис, його сутність і значення.  

4. Синтетичні та аналітичні рахунки. 

5. Взаємозв'язок між балансом і рахунками. 

6. Узагальнення даних поточного обліку. 

 

Тема 5. Класифікація і план рахунків 

 

Розкривається сутність і класифікація рахунків бухгалтерського обліку за різними 

ознаками. Визначається порядок застосування бухгалтерських рахунків для отримання 

необхідної інформації. Розглядаються види та порядок застосування планів рахунків в Україні.  

Розкривається порядок кодування рахунків для обробки інформації. 

 
1. Принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

2. Класифікація рахунків за економічним змістом.  

3. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

4. План рахунків бухгалтерського обліку 

 
Тема 6. Документація та інвентаризація 

 

Розкривається необхідність первинного спостереження, види, значення та функції 

документації. Розглядаються вимоги до змісту та оформлення документів, в т.ч. в умовах 

застосування електронного документообігу. Розкривається поняття «інвентаризація», 

необхідність та законодавче регулювання її проведення. Визначаються види інвентаризацій та 

порядок проведення за об’єктами обліку. Розглядається методика відображення результатів 

інвентаризації в обліку і звітності. 

 

1. Первинне спостереження в обліку. Документація, її значення і функції. 

2. Вимоги до змісту й оформлення документів. 

3. Класифікація документів. 

4. Порядок перевірки та опрацювання документів. 

5. Організація документообороту та зберігання документів. 

6. Інвентаризація, її значення та види. 

7. Порядок проведення інвентаризації. 

8. Виявлення результатів інвентаризації та відображення їх в обліку. 

 
Тема 7. Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку. 

 

Розкривається сутність оцінки, мета і особливості застосування за об’єктами 

бухгалтерського обліку; види оцінок при різних господарських фактах діяльності підприємства. 

Розглядається поняття «калькуляція», види та призначення, методи розрахунку. 

1. Сутність і значення вартісної оцінки. 

2. Види оцінок. 

3. Оцінка об'єктів обліку. 

4. Калькулювання в системі бухгалтерського обліку. 

Тема 8. Облік основних господарських операцій  
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Розкривається характеристика та порядок документального забезпечення обліку процесів 

постачання, виробництва, реалізації. Визначається склад витрат виробництва та діяльності, 

порядок формування собівартості виробленої та реалізованої продукції. Розкривається порядок 

формування та визначення фінансового результату. 

 

1. Облік процесу постачання 

2. Облік процесу виробництва 

3. Облік процесу реалізації 

 

Тема 9. Форми бухгалтерського обліку 

 

Розкривається значення та види облікових регістрів, техніка облікової реєстрації 

інформації. Розглядаються форми ведення бухгалтерського обліку, визначаються фактори 

впливу на їх вибір. Розкриваються способи виправлення помилок в бухгалтерських записах. 

 

1. Облікові регістри та їх класифікація. 

2. Техніка облікової реєстрації.  

3. Форми бухгалтерського обліку.  

4. Способи виправлення помилок в бухгалтерських записах. 

 

Тема 10. Основи бухгалтерської звітності 

 

Розкривається сутність і склад фінансової звітності, мета, етапи і методика складання форм 

фінансової звітності суб’єктів підприємницької діяльності; питання інформаційного 

забезпечення підготовки до складання фінансової звітності.  

 
1. Поняття звітності та її призначення. 

2. Вимоги до звітності. 

3. Класифікація звітності. 

4. Користувачі звітності. 

5. Склад фінансової звітності. 

 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ СКЛАДНОСТІ 

 

Білет фахового випробування складається із 30 тестових завдань трьох рівнів складності. 

Результати виконання вступником тестових завдань, оцінюються наступним чином: 

 

1) правильна відповідь на питання 1-го рівня складності – 0,5 бала; 

2) правильна відповідь на питання 2-го рівня складності – 0,8 бала; 

3) правильна відповідь на питання 3-го рівня складності – 1,0 бал. 
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