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ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування розроблена для прийому на 

навчання на здобуття освітнього ступеня «бакалавр» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

за скороченим терміном осіб, що здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 

«молодший спеціаліст» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» та за 

іншими спорідненими спеціальностями. 

Ця Програма спрямована на перевірку рівня знань та вмінь, необхідних 

абітурієнтам для опанування ними програми бакалавра за відповідною 

спеціальністю та проходження конкурсу.  

Мета фахового вступного випробування – формування контингенту 

здобувачів вищої освіти, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін 

професійної підготовки фахівця освітнього ступеню «бакалавр» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

шляхом оцінювання рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок за 

напрямами професійно-орієнтованої діяльності бакалавра.  

Зміст програми фахового вступного випробування. Програма фахового 

вступного випробування за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» має інтегрований характер і включає питання двох 

модулів:  

Модуль 1. Теорія бухгалтерського обліку та облік основних господарських 

процесів. 

Модуль 2. Документальне оформлення окремих операцій, закриття 

періоду та складання фінансової звітності. 

Порядок проведення фахового вступного випробування визначається 

Правилами прийому до Національного університету «Чернігівська 

політехніка».  

Формою проведення фахового вступного випробування на здобуття 

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на 

основі ОКР «молодший спеціаліст» є письмовий іспит. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ЗА МОДУЛЯМИ 

 

МОДУЛЬ 1. ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ  

ТА ОБЛІК ОСНОВНИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік: предмет, об’єкти, принципи та види 

оцінок 

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Складові частини методу. 

Об’єкти бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів за їх 

складом і використанням. Класифікація джерел формування господарських 

засобів. 

Тема 2. Бухгалтерський баланс 

Балансовий метод, його сутність і значення. Поняття про бухгалтерський 

баланс. Побудова і зміст бухгалтерського балансу. Влив господарських 

операцій підприємства на зміни у бухгалтерському балансі. Взаємозв’язок між 

рахунками і балансами. Оборотна відомість за синтетичними рахунками, її 

контрольне значення. Сальдова і оборотна відомості. 

Тема 3. Рахунки та узагальнення даних у бухгалтерському обліку  

Сутність подвійного запису. Його контрольне значення. Рахунки і 

подвійний запис. актив і пасив. Побудова рахунків, дебет, кредит, оберти, 

залишки. Поняття про субрахунки. Активні і пасивні рахунки, їх структура. 

Кореспонденція рахунків.  

Зміст і класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним 

змістом, призначенням та структурою.   

Номенклатура рахунків. Синтетичний та аналітичний облік на рахунках. 

Види аналітичних рахунків.  

Тема 4. Первинні документи: правила складання 

Первинне спостереження. Документування, як спосіб первинного 

відображення об’єктів бухгалтерського обліку. Види бухгалтерських документів і 

їх класифікація. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. 

Стандартизація та уніфікація бухгалтерських документів. Первинний облік. 

Облікові регістри, їх сутність і значення, класифікація, типові форми. Поняття про 

інвентаризацію та її види, оформлення.  

Тема 5. Форми ведення бухгалтерського обліку 

Облікові регістра та їх класифікація.  Визначення форм бухгалтерського 

обліку. Проста та спрощена форми обліку. Меморіально-ордерна форма обліку. 

Журнально-ордерна форма обліку. Комп’ютеризація обліково-аналітичних 

робіт. 

Тема 6. Облік основних господарських процесів 

Технологія бухгалтерського обліку. Способи організації облікового 

процесу. Облік процесу праці та її оплати. Облік процесу постачання та 

використання запасів. Облік касових та розрахункових операцій. Облік 

капітальних інвестицій. Облік фінансових інвестицій. Облік процесу 

виробництва. Облік процесу реалізації. Облік власного капіталу. Облік 

зобов’язань 
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МОДУЛЬ 2. ДОКУМЕНТАЛЬНЕ ОФОРМЛЕННЯ ОКРЕМИХ 

ОПЕРАЦІЙ, ЗАКРИТТЯ ПЕРІОДУ ТА СКЛАДАННЯ  

ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

Тема 7. Документальне оформлення основних господарських процесів 

Документальне оформлення операцій з основними засобами, запасами, 

грошовими коштами, розрахунків з підзвітними особами, зокрема відрядження. 

Тема 8. Облік заробітної плати та розрахунків з робітниками і 

службовцями  

Завдання та об’єкти обліку. Заробітна плата і доход. Поняття заробітної 

плати і доходів. Форми оплати праці. Облік робочого часу і виробітку та 

порядок розрахунку заробітної плати. Облік відпусток. Облік відрахувань у 

фонди соціального захисту. Облік лікарняних. 

Тема 9.Облік операцій закриття періоду 

Облік амортизації, облік доходів і витрат, списання доходів і витрат в кінці 

періоду, облік доходів та витрат майбутніх періодів та їх списання, визначення 

фінансового результату. 

Тема 10. Складання фінансової звітності 

Поняття та принципи побудови звітності. Класифікація звітності та її 

користувачі. Порядок складання, подання та оприлюднення фінансової 

звітності. Баланс. Звіт про фінансові результати. Звіт про власний капітал. Звіт 

про рух грошових  коштів. Примітки до фінансової звітності 

 

 

ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ ТА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

АБІТУРІЄНТІВ 

 

Успішне засвоєння навчальної програми підготовки за освітнім ступенем 

«бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» потребує від абітурієнта 

наявності освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» або за спорідненими 

спеціальностями, а також здібності до оволодіння знаннями, уміннями та 

навичками в галузі соціально-економічних та професійно-орієнтованих 

дисциплін. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.  

Відбір абітурієнтів для зарахування здійснюється на конкурсній основі. 

 

 

СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Завдання для фахового вступного випробування на здобуття освітнього 

ступеня «бакалавр» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший 

спеціаліст» включає 20 тестових завдань з дисципліни «Бухгалтерський облік» 

за відповідними модулями. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Загальна кількість балів (максимум 100 балів) визначається шляхом 

підсумовування балів за виконання 20 тестових завдань. 

При оцінюванні тестових завдань за кожну правильну відповідь абітурієнт 

отримує 5 балів, за неправильну – 0 балів (максимум 100 балів). 

Вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Загальна оцінка за підсумками вступного випробування (200-бальна шкала) 

визначається за формулою:  

З = Отест + 100, (1) 

де Отест – оцінка відповідей на тестові завдання за 100-бальною шкалою.  
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