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ВСТУП 

Програма вступних випробувань складена відповідно до освітньої програми 
підготовки бакалавра спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАННЯ 

1. Метою вступних випробувань є забезпечення конкурсних засад при зарахуванні 
до  ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на навчання для 
здобуття освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів по професійно-орієнтованих 
дисциплінах і оцінка рівня знань та умінь. 

2. Основним задачами вступних випробувань є перевірка засвоєння системи 
теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та умінь, 
отриманих при вивченні фахових дисциплін циклів підготовки молодшого спеціаліста, з 
метою перевірки здатності абітурієнтів до успішного проходження підготовки для здобуття 
освітнього ступеню «бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

На фахові вступні випробування зі вказаних спеціальностей виносяться завдання з 
дисциплін «Основи економіки» та «Бухгалтерський облік» 

3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні: 

знати: 

- предмет, метод та методичні прийоми бухгалтерського обліку; 

- нормативну характеристику бухгалтерського обліку; 

- План рахунків та форми бухгалтерського обліку; 

- балансове узагальнення; 

- правила організації і методику ведення обліку на підприємстві; 

- формування фінансової звітності підприємств; 

вміти: 

- застосувати теоретичні знаннями і практичні навики суцільного, безперервного, 
взаємозв’язаного, суворого документального спостереження за господарською діяльністю 
підприємства і накопичення інформації про цю діяльність; 

- складати бухгалтерські кореспонденції; 

- вести бухгалтерський облік з використанням регістрів бухгалтерського обліку; 

- відображати в обліку всі господарські процеси при різних видах діяльності 
підприємства; 

- відображати в бухгалтерському обліку витрати та доходи діяльності підприємства; 
визначати фінансовий результат; 

- відображати в обліку всі господарські операції, пов’язані з необоротними активами, 
запасами, грошовими коштами та дебіторською заборгованістю, власним капіталом, 
зобов’язаннями підприємства. 

 
2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

1. Мета і особливості економічної науки. 
2. Потреби та їх вплив на розвиток економічних відносин. 
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3. Характеристика економічних систем. 
4. Галузі матеріального та нематеріального виробництва. 
5. Ознаки факторів виробництва. 
6. Характеристика економічних ресурсів. 
7. Сутність господарського обліку та його види.  
8. Мета і завдання бухгалтерського обліку. 
9. Види обліку, облікові вимірники.  
10. Бухгалтерський облік у системі управління підприємством. 
11. Функції бухгалтерського обліку. 
12. Предмет бухгалтерського обліку.  
13. Об’єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація.  
14. Активи підприємства.  
15. Пасиви підприємства.  
16. Принципи бухгалтерського обліку. 
17. Сутність бухгалтерського балансу.  
18. Сутність бухгалтерських рахунків.  
19. Подвійний запис.  
20. Синтетичний та аналітичний облік.  
21. План рахунків бухгалтерського обліку.  
22. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. 
23. Сутність господарських операцій.  
24. Типи господарських операцій та їх вплив на баланс.  
25. Господарські процеси. 
 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій тестовій формі. Кожного року 

перелік тестових питань оновлюється на 30%. Абітурієнт на початку випробування отримує 

пакет документів, до складу якого входять: екзаменаційний білет, аркуш відповідей та 

вкладка. Екзаменаційний білет містить 15-ть питань та по 5-ть фіксованих відповідей до 

кожного питання (тільки одна відповідь є правильною). 

Протягом фіксованого часу вступнику належить виконати запропоновані тестові 

завдання. На виконання завдань надається 60 хвилин. 

Усі відповіді повинні бути занесені до основного поля аркуша відповідей у вигляді 

будь-якої позначки в області чотирикутника, що відповідає номеру правильної, на вашу 

думку, відповіді. 

Якщо вступник зробив помилку на основному полі аркуша відповідей, необхідно 

виправити їх, скориставшись полем для виправлення помилок, яке розташовано в правій 

частині аркуша відповідей. Для виправлення відповідей, які вступник вважає за неправильні, 

необхідно поставити будь-яку позначку у чотирикутник поля для виправлення помилок 

відповідно до питання з неправильною, на думку абітурієнта, відповіддю в основному полі. 
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Надані відповіді в межах поля для виправлення помилок будуть зараховані замість 

відповідних, поданих на основному полі для відповідей. 

Оцінювання знань вступників за результатами тестування здійснюється за шкалою від 

100 до 200 балів (100 + сума отриманих балів з тестування). В залежності від складності 

питань кожне з них оцінюється наступним чином: питання з 1-го по 7-ме включно 

оцінюється в 4-ри бали; з 8-го по 13-те включно – у 8-м балів; 14 те та 15-те питання 

оцінюються в 12 балів кожне.  

 
4. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бурлан С. А. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч. посіб. / С. А. 

Бурлан, Н. В. Каткова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ ім. Петра Могили, 2018. – 272 с.  

2. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч. посіб. / Ю. С. Серпенінова, С. М. 

Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми : Університетська книга, 

2015. – 336 с 

3. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: підручник / Н. М. 

Ткаченко – 6-те видання, доповнене і перероблене – К.: Алерта, 2013. – 982 с. 

4. Бухгалтерський облік : навч. посібник / Н. В. Гудзь, П. Н. Денчук, Р. В. Романів 

– 2-ге вид., перероб. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 424 с. 

5. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / І. Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, 

К. Є. Нагірська. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 688 с. 

6. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії / В. П. Шило, Н. І. 

Верхоглядова, С. Б. Ільіна: навчально-практичний посібник. – К.: Кондор, 2011. – 172 с. 

7. Бухгалтерський облік: ділові ігри, ситуаційні вправи, тести : практикум / К. С. 

Жадько, Л. Ш. Олійник, В. В. Семенюта. – Дніпро : УМСФ, 2018. – 100 с.  

8. Теорія бухгалтерського обліку : навч. посіб. / М. І. Бєлєнкова. – К. : Ліра-К, 

2014. – 402 с. 

9. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В. Г. Швець. – 4-те 

вид., переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. – 572 с. 




