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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Метою фахових вступних випробувань для вступу на навчання за 

ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста є визначення рівня 

підготовки вступників, які бажають навчатись у Економіко технологічному 

інституті ім.. Р. Ельворті за спеціальністю «Облік і оподаткування». 

Призначення програми – об’єктивна оцінка якості підготовки 

абітурієнтів, які вступають на 3 курс з нормативним терміном навчання, до 

вступного випробування для отримання ступеня «бакалавр» зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування». 

Програма вступного випробування орієнтована на діагностику рівня 

знань з програми дисциплін «Фінансовий облік І», «Фінансовий облік ІІ». До 

програми з фахового вступного випробування включено всі теми та основні 

питання, які вступник повинен опрацювати для успішного його складання 

Обсяг і складність завдань відповідні часу, що визначений на 

виконання тестових завдань – 90 хв. 

Програму вступного випробування розглянуто та схвалено Вченою 

радою Економіко технологічного інституту ім.. Р. Ельворті зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування». 



ВСТУП 

Сучасна економічна система, яка поступово розвивається, вимагає 

такої підготовки економічних кадрів, які б досконало розуміли 

закономірності ринкових відносин, швидко і безпомилково орієнтувалися в 

господарській обстановці, своєчасно давали обґрунтовані рекомендації щодо 

прийняття оптимальних управлінських рішень. 

Важливим елементом нової економічної системи повинен стати 

бухгалтерський облік, без знання якого неможливо ефективно керувати 

сучасними підприємствами. Тільки добре налагоджена система обліку зможе 

своєчасно забезпечити органи управління необхідною і достовірною 

інформацією для проведення якісно обґрунтованого аналізу і забезпечення 

надійного контролю за господарською діяльність і зміцненням фінансового 

стану. 

Програма вступного випробування включає в себе контрольно-

кваліфікаційне завдання, успішне виконання якого дає можливість навчання 

для отримання ступеня «бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 

Випробування складається з 20 тестових питань з дисциплін 

«Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ».  

Приведена інформаційна база – каталог літературних джерел та 

періодичних видань, який включає:  

- бібліографічний опис підручників та посібників з бухгалтерського 

обліку,  аналізу та аудиту, економіки та фінансів; 

- періодичні видання – журнали: «Бухгалтер», «Агро-Баланс», «Баланс», 

«Бухгалтерський облік і аудит»,  «Аудитор України»; газети – «Все про 

бухгалтерський облік»; 

- збірники наукових праць з питань обліку та аудиту; 

- словник-довідник бухгалтера. 



Програма вступного випробування допоможе відібрати студентів, які 

мають тверді знання для подальшого навчання з метою отримання ними 

ступеня «бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Програма вступного випробування формулює вимоги до змісту та форм 

кваліфікаційних випробувань, метою яких є визначення рівня теоретичної  

підготовки вступника. Підставою для розробки вступних випробувань зі 

спеціальності «Облік і оподаткуванн» є відповідна кваліфікаційна 

характеристика.  

Дана програма є складовою галузевих компонентів державних 

стандартів вищої освіти, в яких висуваються вимоги до забезпечення 

уніфікації, сумісності та взаємозамінності засобів діагностики рівня освітньо-

професійної підготовки осіб.  

 

1. ЕТАПИ ТА ЗАГАЛЬНИЙ ЗМІСТ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Вступні випробування, що передбачають виконання певних атестаційних 

кваліфікаційних завдань, є адекватною формою кваліфікаційних 

випробувань, яка об’єктивно і надійно визначає рівень освітньої та 

професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів. 

Вступні випробування складаються з тестової перевірки знань з 

дисциплін, які формують абітурієнта безпосередньо як фахівця. Це – 

«Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ». 

Технологія вступних випробувань (стандартизованого контролю) 

включає такі етапи: 

• створення системи тестових завдань  

• проведення екзамену (процедура тестування); 

• перевірка тестових завдань; 

• оцінювання ступеня досягнення кінцевих цілей освітньо-професійної 

підготовки абітурієнтів відповідно до об’єктивних критеріїв. 

Вищий навчальний заклад забезпечує дотримання правил проведення 

вступних випробувань: 

• уніфікація умов проведення вимірювань методик обробки результатів 

тестування та форм їхнього подання; 

• інформаційна та психологічна підготовка абітурієнта до вступних 

випробувань; 

• дотримання вимог секретності при розмноженні тестових завдань та їх 

зберіганні та використанні. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

Здійснення письмового тестування протягом 1 академічної години. На 

вступних випробуваннях кожний абітурієнт отримує бланк для оцінювання 

відповіді. Екзаменатор проводить інструктування щодо порядку заповнення 

бланка оцінювання.  



Комісія відкриває конверт з тестами. Отримавши бланки тесту, кожний 

абітурієнт у бланку відповідей фіксує номер свого варіанта. Номер 

правильної відповіді на кожне з тестових завдань проставляється до 

відповідної клітинки поруч із номером запитання. 

Бланк оцінювання по закінченні терміну написання подається фаховій 

атестаційній комісії. Комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і 

зазначає збіг (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), 

підраховує і зазначає правильність відповідей та проставляє оцінку за 

тестування. 

Оцінювання знань студентів здійснюється за 200-бальною системою з 

подальшим переведенням у традиційну для фіксації оцінки в нормативних 

документах вищих навчальних закладів.  

Підсумкова оцінка вступних випробувань складається з оцінки за 

кожний з тестів (100% за тестове випробування); 1 тест – 4 бали, 50 – 200 

балів. 

Усі суперечливі питання щодо підсумкових результатів іспиту 

розглядаються і вирішуються апеляційною комісією. 

 

 

ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

 

Активи – ресурси, контрольовані підприємством в результаті минулих 

подій, використання яких, як очікується, приведе до отримання економічних 

вигод у майбутньому. 

Амортизація – систематичний розподіл вартості, яка амортизується, 

необоротних активів протягом строку їх корисного використання 

(експлуатації).  

Баланс -  звіт  про фінансовий стан підприємства, який відображає на 

певну дату його активи, зобов’язання і власний капітал. 

Безнадійна дебіторська заборгованість – поточна дебіторська 

заборгованість, щодо якої існує впевненість, про її неповернення боржником 

або позовний термін якої минув. 

Бухгалтерська звітність – звітність, що складається на підставі даних 

бухгалтерського обліку для задоволення потреб певних користувачів. 

Дата балансу – дата, на яку складений баланс підприємства. Звичайно 

датою балансу є кінець останнього дня звітного періоду. 



Дата придбання – дата, на яку контроль за чистими активами і 

діяльністю підприємства, що купується, переходить до покупця. 

Дебітори – юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій 

заборгували підприємству певні суми грошових коштів, їх еквівалентів або 

інших активів. 

Дебіторська заборгованість – сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. 

Звіт про доходи - бухгалтерський звіт фірми про виручку від продажу 

товарів, операційні та фінансові витрати. 

Контроль – вирішальний вплив на фінансову, господарську і 

комерційну політику підприємства з метою одержання вигод від його 

діяльності. 

Користувачі звітності – фізичні та юридичні особи, що потребують 

інформації про діяльність підприємства для прийняття рішень. 

Курсова різниця – різниця між оцінками однакової кількості одиниць 

іноземної валюти при різних валютних курсах. 

Кредит - кошти та матеріальні цінності, які надаються резидентами та 

нерезидентами у користування юридичним або фізичним особам на 

визначений строк та під процент. Кредит поділяється на фінансовий кредит, 

товарний кредит, інвестиційний податковий кредит та кредит під цінні 

папери, що засвідчують відносини позики. 

Лізинг - це підприємницька діяльність, яка спрямована на інвестування 

власних чи залучених коштів і полягає в наданні лізингодавцем у виключне 

користування на визначений строк лізингоодержувача майна, що є власність 

лізингодавця або набувається ним у власність за дорученням і погодженням з 

лізингоодержувачем відповідного продавця майна, за умови сплати 

лізингоодержувачем періодичних лізингових платежів. Лізинг буває 

оперативний і фінансовий. 

Ліквідаційна вартість – сума коштів або вартість інших активів, яку 

підприємство очікує отримати від реалізації(ліквідації) необоротних активів 



після закінчення строку їх корисного використання(експлуатації), за 

вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем(ліквідацією). 

Прямі витрати - витрати, які можуть бути віднесені безпосередньо до 

певного об’єкту витрат економічно можливим шляхом. 

Проценти – плата за використання грошових коштів, їх еквівалентів 

або сум, що заборговані підприємству. 

Резерви – запаси, які спеціально зберігаються, джерело, звідки беруть 

нові сили.  

Сальдо – залишок на рахунку, який визначають як різницю між 

оборотами по дебету і кредиту з врахуванням початкового стану. 

Собівартість – витрати на одиницю продукції, що складаються із 

матеріальних витрат і витрат на оплату праці. 

Соціальне страхування – страхування за всіма ризиками, від яких 

держава захищає громадян (підприємство) і створює з цією метою систему 

розподілу фінансових зобов’язань та видачі допомог. 

Ставка проценту – ціна за використання кредитів. 

Статут – зведення правил, що визначає порядок діяльності 

підприємства. 

Статутний капітал – розмір капіталу, що визначається Статутом при 

створенні підприємства. 

Страхування – система заходів щодо створення фондів для 

відшкодування витрат. 

Структура капіталу – співвідношення власних і позикових коштів у 

структурі пасиву балансу. 

Фінансові інвестиції – активи, які утримуються підприємством з 

метою збільшення прибутку, зростання власного капіталу або інших вигод 

для інвестора.  

Фінансовий облік – облік, що ведеться на потреби зовнішніх 

користувачів.  Фінансовий облік призначений для формування вартісних 



показників господарства, виявлення зовнішніх зв’язків з бюджетом, банками, 

постачальниками, покупцями. 

Фінансовий стан – наявність грошових та інших ресурсів 

підприємства на певну дату. 

Фонд – запаси, ресурси, нагромадження, капітал. 

Цикл – сукупність явищ, які створюють завершене коло дій. 

Чистий робочий капітал - це поточні активи за мінусом поточних 

пасивів. 

Штраф – покарання у вигляді плати за порушення договірних 

зобов’язань. 



ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН ЗА ТЕМАМИ 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І» 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні. Облікова політика підприємства. Побудова та характеристика Плану 

рахунків бухгалтерського обліку. Балансове узагальнення бухгалтерського обліку. 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Облік в касі. Загальні положення. Надходження готівки. Використання 

готівкових коштів. Ревізія каси. Бухгалтерський облік готівкових коштів. 

Рахунки в банках. Загальні положення. Порядок відкриття рахунків в банках. 

Форми безготівкових розрахунків. Бухгалтерський облік операцій на рахунках в 

банку. 

Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій 

Поняття фінансових інвестицій. Форми фінансового інвестування. Поточні 

фінансові інвестиції. Види цінних паперів. 

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Поняття позикових та пайових довгострокових фінансових інвестицій. 

Оцінка фінансових інвестицій. Аналітичний облік фінансових інвестицій. 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості 

Поняття, класифікація і оцінка дебіторської заборгованості. Облік 

довгострокової дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської 

заборгованості. Облік векселів одержаних. 

Тема 6. Облік основних засобів 

Загальні поняття. Синтетичний облік основних засобів. Документальне 

оформлення надходжень основних засобів. Облік надходжень основних засобів. 

Облік вибуття основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Амортизація 

основних засобів. Розкриття інформації про основні засоби у примітках до 

фінансової звітності. 

Тема 7. Облік інших необоротних матеріальних активів 



Характеристика рахунків 11 та 18. Облік інших необоротних активів на 

рахунках 111-117. Основні бухгалтерські проведення при придбанні, створенні, 

реалізації та ліквідації інших необоротних активів. 

Тема 8. Облік нематеріальних активів 

Поняття нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів 

згідно П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Облік операцій з нематеріальними 

активами. Переоцінка нематеріальних активів. Порядок нарахування амортизації. 

Тема 9. Облік запасів 

Загальні положення. Облік надходження запасів. Облік запасів на складі. 

Облік переоцінки запасів. Облік вибуття запасів. Методи оцінки запасів при 

вибутті у виробництво. 

Тема 10. Облік витрат виробництва та випуску  готової продукції 

Облік витрат виробництва. Облік браку у виробництві. Облік товарів. 

Методи оцінки вибуття товарів. Облік транспортно-заготівельних витрат. 

Інвентаризація запасів. 

 

ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ» ЗА ТЕМАМИ 

 

Тема 1. Облік зобов‘язань за розрахунками з постачальниками 

Характеристика рахунку 63 та його субрахунків. Первинні документи. 

Бухгалтерські проведення. Оформлення кредиторської заборгованості. 

Тема 2. Облік короткострокових зобов‘язань за розрахунками з банками 

та іншими позиками 

Характеристика рахунку 60 та його субрахунків. Особливості ведення 

аналітичного та синтетичного обліку короткострокових позик на підприємствах. 

методика нарахування суми відсотків та відображення їх в бухгалтерському обліку. 

Тема 3. Облік розрахунків з оплати праці та соціального страхування 

Основні поняття. Документування господарських операцій пов‘язаних з 

розрахунками по оплаті праці. Облік заробітної плати в системі рахунків. Облік 

відпусток. Облік допомоги по тимчасовій непрацездатності. Особливості обліку 

матеріальної допомоги. 

Розрахунки за пенсійним забезпеченням. Розрахунки за соціальним 

страхуванням. розрахунки за страхуванням на випадок безробіття. 



Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом 

Поняття та види податків. Характеристика рахунку 64. Первинна 

документація. Особливості аналітичного обліку. Синтетичний облік розрахунків з 

бюджетом. Типова кореспонденція рахунків при оформленні господарських 

операцій.  

Тема 5. Облік зобов‘язань за довгостроковими позиками та векселями 

Поняття довгострокової позики. Характеристика рахунки 50. Особливості 

обліку на субрахунках. Типова кореспонденція довгострокових позик. 

Тема 6. Облік довгострокових зобов‘язань за облігаціями та з фінансової 

оренди 

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов‘язаннями. 

Характеристика рахунку 61. Типова кореспонденція. Облік розрахунків цінними 

паперами. Кореспонденція рахунків з обліку операцій з облігаціями. Поняття 

оренди. Нормативна база. Розрахунки орендної плати. Поняття фінансової оренди 

(лізингу). Типова кореспонденція операцій в орендодавця та в орендаря.  

Тема 7. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Схеми обліку витрат і доходів. Визнання доходу. Облік доходів від реалізації 

продукції. Облік доходів від надання послуг, виконання робіт. Визнання доходу за 

бартерними операціями. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від 

участі в капіталі. Облік інших фінансових доходів. Визнання доходу від цільового 

фінансування. Облік надзвичайних доходів. 

Визнання витрат. Облік витрат за елементами. Облік витрат за видами 

діяльності. Облік фінансових результатів. 

Тема 8. Облік формування і змін статутного капіталу 

Поняття про власний капітал. Облік статутного капіталу. Облік пайового 

капіталу. Додатковий капітал. Загальні положення. Облік емісійного доходу. Облік 

іншого вкладеного капіталу. Облік дооцінки активів. Облік безоплатно отриманих 

необоротних активів. 

Тема 9. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та 

нерозподіленого прибутку 



Облік резервного капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих 

збитків). Облік вилученого капіталу. Неоплачений капітал. Облік забезпечення 

майбутніх витрат і платежів. Забезпечення гарантійних зобов‘язань. Облік 

цільового фінансування та цільових надходжень. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ НА 

ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАННЯХ 

 

Приймальна комісія перевіряє бланк оцінювання за ключем і зазначає 

збіг (правильні відповіді) і розбіжності (помилкові відповіді), підраховує і 

зазначає правильність відповідей та проставляє оцінку за тестування. 

Оцінювання знань абітурієнтів здійснюється за 200-бальною системою. 

Тестове завдання складається з двадцяти тестів. 1 тест - 10 балів, 20 – 200 

балів.   

 

Таблиця відповідності балів та критеріїв оцінювання вступного 

випробування при  тестуванні 

Критерії 

оцінювання 

(правильних 

відповідей) 

Бали 
За національною 

шкалою 

18-20 180-200 Відмінно 

15-17 150-170 Добре 

11-14 110-140 Задовільно 

0-10  0-100 Незадовільно 

 

Фахова атестаційна комісія фіксує результат тестування кожного 

абітурієнта в екзаменаційній відомості. 

Рішення щодо зарахування абітурієнтів комісія приймає за умови 

отримання абітурієнтом позитивної оцінки за тестові завдання на конкурсній 

основі.  
 

 

 



 


