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Вступ
Обов’язковою умовою виходу економіки держави із фінансової кризи є
адекватна система бухгалтерського обліку, аудиту та аналізу господарської
діяльності, що забезпечує користувачів надійною, своєчасною та корисною
інформацією про діяльність суб’єктів бізнесу. Це в свою чергу підвищує
вимоги до кваліфікації працівників бухгалтерського обліку. Тому здобуття
ступеня бакалавра за спеціальністю «Облік і оподаткування» передбачає
здавання вступного іспиту за тестовою технологією з дисциплін
«Бухгалтерський облік», «Податкова система», «Економічний аналіз»,
«Контроль і ревізія».
1. Мета фахового вступного випробування
Метою вступного випробування є комплексна перевірка знань
вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін,
передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у
відповідності до освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст».
Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійноорієнтовані уміння та знання щодо порядку та організації бухгалтерського
обліку, аналізу, контролю та фінансів а також здатність вирішувати типові
професійні завдання, передбачені для відповідного рівня.
2. Характеристика змісту програми (Опис основних розділів та їх
короткий зміст)
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
1. Бухгалтерський облік, його сутність та основи організації
2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
3. Бухгалтерський баланс
4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
5. Первинне спостереження, документація та інвентаризація
6. План рахунків бухгалтерського обліку
7. Форми бухгалтерського обліку
8. Облік господарських процесів
9. Облік касових операцій та операцій з іншими грошовими коштами
10. Облік операцій на рахунках в банку
11. Облік фінансових інвестицій і цінних паперів
12. Облік операцій з векселями
13. Облік розрахунків з дебіторами
14. Облік розрахунків за податками й платежами
15. Облік кредитів банків
16. Облік розрахунків за зобов’язаннями
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Облік виробничих запасів.
Облік готової продукції та товарів
Облік біологічних активів
Облік основних засобів
Облік нематеріальних активів та інших необоротних активів
Облік праці та її оплати
Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань
Облік витрат виробництва
Облік формування доходів, витрат і результатів діяльності.
Порядок формування та облік фінансових результатів
Організація обліку в селянських (фермерських) господарствах
Фінансова звітність
Облік на позабалансових рахунках
Економічний зміст та організація управлінського обліку
Економічний зміст та класифікація витрат виробництва і методи
обліку виробничих витрат
32. Основи калькулювання
33. Облік допоміжних виробництв
34. Облік витрат в обслуговуючих виробництвах і господарствах
35. Внутрішня та зовнішня звітність та її використання в управлінні
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

ПОДАТКОВА СИСТЕМА
1. Економічна сутність податків та податкової системи
2. Види податків, їх класифікація та функції
3. Елементи системи оподаткування
4. Принципи податкового законодавства
5. Податок на прибуток підприємств
6. Податок на доходи фізичних осіб
7. Податок на додану вартість
8. Акцизний податок
9. Екологічний податок
10. Мито
11. Транспортний податок
12. Спрощена система оподаткування
13. Єдиний податок 4 групи
14. Плата за землю
15.Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
1. Економічний аналіз і управління підприємством
2. Метод, і прийоми економічного аналізу
3. Методичні основи аналізу найважливіших показників виробничої
діяльності підприємств
4: Види економічного аналізу
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5: Інформаційна база, організація та етапи економічного аналізу
6: Аналіз фінансових результатів
7: Аналіз фінансового стану
8: Аналіз інвестиційної діяльності підприємства
КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ
1. Характеристика та організаційні форми економічного контролю
2. Предмет і метод економічного контролю
3. Організація економічного контролю
4. Економічний контроль за збереженням і використанням грошових
засобів
5. Економічний контроль розрахункових та кредитних операцій
6. Економічний контроль праці та її оплати
7. Економічний контроль за збереженням та використанням
матеріальних ресурсів
8. Економічний контроль за виробничою діяльністю
9. Економічний контроль за реалізацією продукції, фондами та
резервами, фінансовими результатами
10. Економічний контроль капітальних вкладень
11. Контроль і ревізія стану бухгалтерського обліку та звітності
12. Особливості економічного контролю за фінансово-господарською
діяльністю підприємств аграрного сервісу.
3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів
Для успішного засвоєння освітньо-професійної підготовки бакалавра за
скороченим терміном навчання абітурієнти повинні мати освітньокваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста та здібності до оволодіння
знаннями, вмінням і навичками в галузі природничо-наукових,
загальноекономічних та конкретно-економічних наук.
Відбір студентів для зарахування здійснюється на конкурсній основі.
4. Порядок проведення фахового вступного випробування
Вступні випробування охоплюють фахові предмети, які передбачені
навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший
спеціаліст», спеціальність «Бухгалтерський облік» та складаються із тестових
завдань з наступних дисциплін: бухгалтерський облік, податкова система,
економічний аналіз, контроль і ревізія (аудит).
5. Структура екзаменаційного білета
Завдання для вступного фахового випробування для здобуття освітньокваліфікаційного рівня «Бакалавр» за скороченим терміном навчання на
основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» включає:
- номер варіанту;
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- тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» (5 тестів )
- тестові завдання з дисципліни «Податкова система» (5 тестів )
- тестові завдання з дисципліни «Економічний аналіз» (5 тестів )
- тестові завдання з дисципліни «Контроль і ревізія» (5 тестів )
- шкала оцінювання за 100 бальною шкалою (від 100 до 200 балів)
6. Критерії оцінювання фахового вступного випробування
За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня
фахових знань за наступними критеріями:
Критерії оцінки результатів тестування:
Завдання
Тестові завдання з бухгалтерського обліку (1-5)
Тестові завдання з податкова система (1-5)
Тестові завдання з економічного аналізу (1-5)
Тестові завдання з контролю та ревізії (1-5)

Бали
по 5 бала за кожний
по 5 бала за кожний
по 5 бала за кожний
по 5 бала за кожний

Максимальна кількість балів – 200

Фахове вступне випробування оцінюється за наступною шкалою.
Критерії оцінювання фахового вступного випробування
Відмінні знання всіх розділів перерахованих у програмі
дисциплін, глибокі і вичерпні відповіді з усіх питань в обсязі
програми. Матеріал відтворюється в повному обсязі, відповідь
вступника правильна, обґрунтована, логічна, містить аналіз і
систематизацію, зроблені аргументовані висновки. Вступник показує
при цьому глибоке оволодіння матеріалом, здатний висловити
власне ставлення до альтернативних міркувань з конкретної
проблеми, проявляє вміння самостійно та аргументовано викладати
матеріал. Вміння використовувати матеріали з додаткових
літературних джерел. Суттєвим моментом відповіді вступника
повинен бути зв’язок теорії з практикою, вміння застосовувати
теоретичні знання при розв’язанні практичних завдань.
Достатньо глибокі знання матеріалу розділів програм курсів,
але в відповідях на додаткові питання можуть бути деякі недоліки;
допущення незначних помилок при висвітленні деяких питань. У
відповідях відтворюється значна частина навчального матеріалу.
Вступник виявляє знання і розуміння основних положень з
навчальних дисциплін, певною мірою може аналізувати матеріал,
порівнювати та робити висновки, питання висвітлює повно,
висвітлення їх завершене висновками, виявлене уміння аналізувати
факти й події, а також виконувати навчальні завдання. У відповідях
допущені несуттєві помилки, може мати місце недостатня
аргументованість при викладенні матеріалу, нечітко виражене
ставлення вступника до фактів. Вступник вміє наводити окремі
власні приклади на підтвердження викладених думок. Але відповідь
може мати деякі незначні неточності.

Оцінка, кількість
балів
«Відмінно»,
180-200 балів

«Добре»,
150-179 балів
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Засвоєння програмного матеріалу без необхідної глибини,
припущення неточностей, недостатньо правильних і чітких
формулювань; нечіткого орієнтування в методології. Вступник
відтворює приблизно половину навчального матеріалу, знає тільки
основні визначення та поняття, їх зміст та може дати їм пояснення,
але допускає незначні помилки. Основні положення навчального
матеріалу відтворюються на рівні запам’ятовування без достатнього
розуміння; вступник у цілому оволодів суттю питань з даної теми,
виявляє знання матеріалу, навчальної літератури, намагається
аналізувати факти й події, робити висновки. Але дає неповні
відповіді на запитання, припускається грубих помилок при
висвітленні теоретичного матеріалу.
Вступник не знає і не розуміє значної частини програмного
матеріалу, не може сформулювати відповіді на основні програмні
питання; не розуміє суті питань. Вступник має нечіткі уявлення про
об’єкт вивчення (питання), не може відтворити основні поняття.
Відповіді на рівні елементарного відтворення окремих фактів,
елементів, об’єктів, фрагментів навчального матеріалу. Вступник
неспроможний висвітлити питання чи питання висвітлені
неправильно, безсистемно, з грубими помилками, відсутні розуміння
основної суті питань, висновки, узагальнення. У відповідях допущені
суттєві помилки.

«Задовільно»,
100-149 балів

«Незадовільно»
<100 балів

7. Рекомендована література
1. Андрущенко В.Л. Податкова система: Навчальний посібник.
В.Л. Андрущенко. К.: «Центр учбової літератури». 2015. 416 с.
2. Анісімова Н.Ю. Контроль і ревізія: підручник. Саки: Підприємство
Фенікс, 2014. 318 с.
3. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник.
П.Й. Атамас. Дніпропетровський університет економіки та права. К.: ЦНЛ.
2006. – 440 с
4. Аудит: навчальний посібник. Л. І. Жидєєва, О. П. Колісник, К. Д.
Салямон-Міхєєва. Ірпінь : Університет ДФС України, 2019. 312 с.
5. Аудит: підручник. О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та ін.;
за заг. ред. проф. О.А. Петрик. К.: КНЕУ. 2015. 498 с.
6. Баранова В.Г., Податкова система: Навчальний посібник. В.Г.
Баранова, О.Ю. Дубовик, В.П. Хомутенко. Одеса: ВМВ, 2014. 344 с.
7. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник для студ.
вищ. навч. заклад. Ф.Ф. Бутинець; Мін. освіти і науки України.
Житомирський інж. техн. ін-т. - 3-е вид., доп., перероб. Житомир: ПП «Рута»,
2006. – 444 с
8. Бухгалтерський облік (теорія): Навчальний посібник. М.Г.
Михайлов, А.І. Глушаченко, В.П. Гончар, Г.А. Болмат; Ред. М.Г. Михайлов.
К.: ЦНЛ, 2007. – 247 с.
9. Бухгалтерський облік в Україні: Навчальний посібник. Ред.
Р.Л. Хом'як, Ред. В.І. Лемішовський; НУ «Львівська політехніка» Інститут
післядипломної освіти Інститут економіки і менеджменту. - 7-е вид., перероб.
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і доповнено. Львів: Інтелект-Захід, 2008. – 1072 с.
10. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах:
підручник. М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, Л.Г. Панченко, Л.О. Сколотій;
Ред. М.Ф. Огійчук; Міністерство аграрної політики України. - 4-е вид.,
перероб. і доп. К.: Алерта, 2009. – 979 с.
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Видавництво Вінниця: ПП «ТД «Едельвейс і К», 2013. – 200с.
22. Ковальчук М.І Економічний аналіз діяльності підприємств АПК:
Підручник. К.: КНЕУ, 2005. – 390с.
23. Куйцик П.О. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. посіб. П.О.
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36. Податок на доходи фізичних осіб: Навч. посіб. Правдюк Н.Л.,
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України від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
40. Прокопенко І.Ф., Ганін В.І. Методика і методологія економічного
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