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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» для вступу на навчання за освітньо-

професійним рівнем «фаховий молодший бакалавр» розроблена на підставі 

Законів України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085 «Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 04.11.2015 р. за №1353/27798, наказу 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085 «Про 

затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2016 році», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 

04.11.2015 р. за №1353/27796, Правил прийому на навчання у Фаховому 

коледжі бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та 

аудиту в 2020 році, затверджених Вченою радою Академії, протокол від 

28.02.2020 № 7 (зі змінами та доповненнями від 23.06.2020 року), Положення 

про приймальну комісію у Фаховому коледжі бізнесу та аналітики НАСОА.  

Згідно з Правилами прийому до Фахового коледжу бізнесу та аналітики 

Національної академії статистики, обліку та аудиту в 2020 році вступники 

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «фаховий молодший бакалавр» 

на основі освітньо-професійного ступеня «кваліфікований робітник» повинні 

успішно скласти фахове вступне випробування з бухгалтерського обліку. 

Згідно з вимогами до прийому студентів для підготовки за освітньо-

професійним ступенем «фаховий молодший бакалавр» вступні випробування 

з бухгалтерського обліку здійснюються предметною екзаменаційною 

комісією.  

Мета проведення фахового вступного випробування з бухгалтерського 

обліку полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і практичних умінь і 

навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за 

програмою підготовки фахівця освітньо-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» з обліку і оподаткування.  

Вступні випробування з бухгалтерського обліку проводяться в 

письмовій формі у вигляді тестування.  

При підготовці до вступних фахових випробувань абітурієнтам 

рекомендується користуватися літературою, список якої наведено у кінці 

програми. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку за національними 

завданнями. 

Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні”. Фінансовий та управлінський облік. Національні стандарти 

бухгалтерського обліку, їх суть. 

 

Тема 2: Мета та принципи бухгалтерського обліку. 

 Завдання та мета бухгалтерського обліку. Основні принципи 

бухгалтерського обліку та їх характеристика. Стандарти бухгалтерського 

обліку. Валюта обліку. Класифікація діяльності підприємства. Функції 

бухгалтерського обліку.  

 

Тема 3: Предмет, метод і об’єкт бухгалтерського обліку. 

 Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкт та метод бухгалтерського 

обліку. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення. Сутність 

господарських процесів. Загальнонаукові методи бухгалтерського обліку. 

Метод бухгалтерського обліку. Основні елементи методу бухгалтерського 

обліку: документація і інвентаризація, рахунки і подвійний запис, оцінка і 

калькуляція, баланс і звітність 

 

Тема 4: Бухгалтерський баланс підприємства.  
Поняття бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс як засіб 

узагальненого відображення активів, капіталу, зобов'язань підприємства. 

Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи балансу, статті балансу. 

Тотожність активу і пасиву бухгалтерського балансу та її обґрунтування. 

Валюта балансу, періодичність його складання та подання. Значення балансу. 

Типи господарських операцій та зміни в балансі, викликані господарськими 

операціями.  

 

Тема 5. Побудова рахунків бухгалтерського обліку та подвійний 

запис.  

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення. Побудова рахунків. 

Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки, їх структура. Порядок 

відображення господарських операцій на рахунках та визначення оборотів і 

сальдо. Взаємозв'язок між рахунками і балансом. Подвійний запис і його 

контрольне значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи: 

прості, складні. Хронологічний і систематичний записи господарських 

операцій на рахунках. План рахунків бухгалтерського обліку та Інструкція 

про застосування Плану рахунків, їх призначення, зміст та характеристика. 

Синтетичний та аналітичний облік. Взаємозв’язок між рахунками 

синтетичного і аналітичного обліку. Оборотні відомості за синтетичними і 

аналітичними рахунками. 
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Тема 6. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 

Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та її 

призначення. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним 

змістом. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і 

структурою. Рахунки для обліку господарських процесів. Бухгалтерські 

рахунки для обліку джерел утворення господарських засобів. Рахунки для 

обліку господарських процесів. Характеристика діючого Плану рахунків в 

Україні. 

 

Тема 7. Принципи обліку основних господарських процесів. Облік 

процесу постачання. 

 Завдання обліку постачання матеріальних ресурсів. Відображення на 

рахунках основних бухгалтерських операцій процесу надходження 

матеріальних ресурсів. Облік і завдання процесу виробництва та процесу 

постачання. Характеристика рахунків з обліку процесів виробництва та 

постачання.  

 

Тема 8. Документація господарських операцій. Інвентаризація.  
Поняття про бухгалтерські документи. Права і обов’язки головного 

бухгалтера підприємства. Документація як складова бухгалтерського обліку. 

Класифікація документів. Значення документів, реквізити документів. 

Вимоги щодо первинної документації. Документооборот та його організація. 

Зберігання документів.  

Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Нормативне 

регламентування інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок проведення 

інвентаризації та відображення в обліку її результатів.  

 

Тема 9. Реєстри бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського 

обліку. Облікові реєстри, їх суть і значення. Види і форми облікових 

реєстрів. Класифікація облікових реєстрів. Правила ведення облікових 

реєстрів і способи виправлення помилок у записах. Форми бухгалтерського 

обліку: історичний розвиток, їх суть і характеристика. Шляхи удосконалення 

форм бухгалтерського обліку. 

 

Тема 10. Облік грошових коштів. 

Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні. Облік касових операцій. Облік коштів на поточних рахунках 

підприємства в банках у національній валюті, в іноземній валюті. Облік 

інших коштів. 

 

Тема 11. Облік розрахункових операцій та інших активів. 

Облік розрахунків з покупцями і замовниками; Розрахунки за виданими 

авансами; розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки за нарахованими 

доходами; розрахунки за претензіями, розрахунки по відшкодуванню 

матеріального збитку, розрахунки з різними дебіторами. Облік 
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короткострокових позик, поточної заборгованості за довгостроковими 

зобов’язаннями. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками. Розрахунки 

за податками та платежами, за страхуванням. 

 

Тема 12. Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів). 

Організація складського господарства і облік на складах. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Облік виробничих запасів. 

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. Облік готової продукції, 

продукції сільськогосподарського виробництва. 

 

Тема 13. Облік поточних біологічних активів. 

Облік біологічних активів рослинництва. Облік біологічних активів 

тваринництва. Методи оцінки біологічних активів. 

 

Тема 14. Облік капітальних інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Довгострокова 

дебіторська заборгованість.  

Загальні положення обліку капітальних інвестицій. Облік будівництва 

при підрядному і господарському способах. Облік інших необоротних 

матеріальних активів; нематеріальних активів. Облік  формування основного 

стада. 

 

Тема 15. Склад та облік необоротних активів. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. 

Облік надходження основних засобів їх вибуття. Синтетичний та 

аналітичний облік їх. Методика розрахунку та облік зносу (амортизації) 

необоротних активів. 

 

Тема 16. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань. 

Облік статутного, пайового, додаткового, резервного капіталу. Облік 

вилученого і неоплаченого капіталу.  

Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового 

фінансування і цільових надходжень. 

 

Тема 17. Облік зобов’язань. 

Облік довгострокових позик. Довгострокові зобов’язання за 

облігаціями, за оренду. Довгострокові векселі видані. 

 

Тема 18. Облік праці та її оплати. 

Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці: в галузі 

рослинництво, тваринництво, промислових виробництвах; у допоміжних та 

обслуговуючих виробництвах. Види та порядок утримань із заробітної плати. 

Облік оплати праці і розрахунків за страхуванням. 
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Тема 19. Облік витрат виробництва і калькуляція собівартості 

продукції. 

Облік допоміжних виробництв за видами. Об’єкти обліку витрат у 

галузях рослинництво, тваринництво, промислових і обслуговуючих 

виробництв. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції за 

галузями виробництва. Облік загально виробничих витрат і порядок їх 

розподілу. Облік адміністративних витрат та їх списання. 

Калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних 

виробництв за видами. Калькуляція собівартості продукції рослинництва, 

тваринництва, промислових виробництв, коригування планової собівартості 

до рівня фактичної 

 

Тема 20. Облік доходів та результатів діяльності. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”. Облік 

доходів від звичайної діяльності. Дохід від участі в капіталі. Інші фінансові 

доходи. Надзвичайні доходи. 

Формування та облік фінансових результатів. Порядок відображення 

фінансових результатів у звітності. 

 

Тема 21. Бухгалтерська звітність. 

Склад і призначення фінансової звітності НП (С)БО 1. Загальні вимоги 

до фінансової звітності 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан). 3. Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 4. Звіт про рух грошових 

коштів. 5. Звіт про власний капітал. Порядок складання, розгляду і 

затвердження річного звіту. 
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ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

1. Загальні відомості про господарський облік та його суть.  

2. Еволюція господарського обліку 

3. Суть і зміст оперативно-технічного, статистичного і 

бухгалтерського обліку. Особливості і сфера застосування кожного виду 

обліку. О 

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві.  

5. Мета та принципи бухгалтерського обліку Завдання та мета 

бухгалтерського обліку.  

6. Основні принципи бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

Стандарти бухгалтерського. 

7. Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкт та метод бухгалтерського 

8. обліку.  

9. Класифікація господарських засобів та джерел їх утворення. 

10. Сутність господарських процесів.  

11. Метод бухгалтерського обліку. Основні елементи методу 

бухгалтерського 

12. обліку: документація і інвентаризація, рахунки і подвійний запис, 

оцінка і 

13. калькуляція, баланс і звітність. 

14. Поняття бухгалтерського балансу. Бухгалтерський баланс як засіб 

узагальненого відображення активів, капіталу, зобов'язань підприємства.  

15. Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи балансу, статті 

балансу. 

16. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення. Побудова 

рахунків.  

17. Порядок відображення господарських операцій на рахунках та 

визначення оборотів і сальдо.  

18. Подвійний запис і його контрольне значення. 

19. Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та її 

призначення. Характеристика діючого Плану рахунків в Україні. 

20. Облік процесу постачання. 

21. Поняття про бухгалтерські документи.  

22. Права і обов’язки головного бухгалтера підприємства.  

23. Документація як складова бухгалтерського обліку. Класифікація 

документів. Нормативне регламентування інвентаризації. Види 

інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації та відображення в обліку 

її результатів 

24. Облікові реєстри, їх суть і значення. Правила ведення облікових 

реєстрів і способи виправлення помилок у записах. 

25. Суть і значення бухгалтерської звітності. Вимоги до фінансової 

звітності. Види бухгалтерської звітів. 
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КРИТЕРІЇ ПІДСУМКОВОЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

 

Підсумкова оцінка визначається за 200-бальною шкалою предметною 

екзаменаційною комісією. Під час оцінювання екзаменаційної роботи бал  

обчислюється відповідно до критеріїв представлених в таблиці 1.  

 

Таблиця 1  

Розподіл балів, які отримують абітурієнти 

№, з/п Оцінка в балах 

Тестування 0-200 
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