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ВСТУП 

 

Програма створена для підготовки до складання індивідуальної усної 

співбесіди зі спеціальності 072 Фінанси, банківська справа та страхування у 

закладах фахової передвищої освіти, які здійснюють підготовку на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. 

Дана програма була складена на основі програм спецдисциплін для 

отримання робітничих професій (рівень стандарту), враховуючи їх інтеграцію у 

програми нормативних дисциплін циклу природничо-наукової та 

загальноекономічної підготовки фахового молодшого бакалавра. 

 

Мета і завдання курсів спецдисциплін 

 

Метою курсів спецдисциплін є надання знань з основних розділів 

прикладної економіки, організації та результативності господарювання на рівні 

первинної ланки суспільного виробництва, формування у студентів  системи 

знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Завданнями є: 

 вивчення теорії та практики управління підприємством у 

конкурентному середовищі, формування вмінь ефективного використання 

ресурсного і виробничо-господарського потенціалу, забезпечення розширеного 

самовідтворення на основі інвестиційно-інноваційної моделі розвитку; 

 вивчення методів раціональної організації та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання 

прогресивних форм і національних стандартів; 

 набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації 

в управлінні.  
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1. ПРОГРАМА ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

Зміст навчального матеріалу Рівень засвоєння матеріалу 

1 2 

Розділ 1 Економіка підприємства  

Тема 1.1 Підприємство в сучасній 

системі господарювання 

Підприємство, його завдання та 

принципи організації. Напрямки 

діяльності підприємства. Майно 

підприємства, джерела його 

формування. Організація управління 

підприємством. Механізм управління 

та його завдання. Основні принципи 

господарського управління. Функції 

управління. Методи управління 

підприємством. 

Абітурієнт пояснює: 

- поняття економіки; 

- підприємство, його поняття; 

- основні задачі і принципи діяльності 

підприємства; 

- підприємство як юридична особа; 

- необхідність управління 

підприємством; 

- основні принципи управління; 

- функції управління, їх сутність; 

- методи управління.  

Тема 1.2 Ресурсне забезпечення 

підприємства 

Загальна характеристика 

основних виробничих фондів. 

Зношення та амортизація основних 

фондів. Порядок та методи 

нарахування амортизації основних 

фондів. Показники використання 

основних виробничих фондів. 

Нематеріальні активи підприємства. 

Оборотні засоби підприємства, їх 

склад. Показники використання 

оборотних засобів, їх розрахунок. 

Трудові ресурси підприємства, 

характеристика персоналу 

підприємства. Продуктивність праці, 

розрахунок показників продуктивності 

праці. Організація оплати праці на 

підприємстві, форми і системи 

заробітної плати. 

Абітурієнт характеризує: 

- сутність основних виробничих 

фондів підприємства; 

- поняття  необоротних та оборотних 

активів підприємства; 

- склад основних та оборотних засобів 

підприємства; 

- кадровий потенціал підприємства. 

Абітурієнт  наводить приклади: 

- складу нематеріальних активів та 

основних засобів підприємства; 

- складу виробничих запасів. 

Абітурієнт  пояснює: 

- зміст професійно-кваліфікаційного 

складу працівників підприємства; 

- зміст продуктивності праці, 

розрахунок показників продуктивності 

праці; 

- заробітна плата, її форми і системи 

Тема 1.3 Фінансово-економічні 

показники діяльності підприємства. 

Поняття витрат та собівартості 

продукції. Ціна, її сутність види цін, їх 

характеристика. 

Джерела фінансових ресурсів. 

Доход підприємства. Фінансові 

Абітурієнт  вміє: 

- визначати собівартість продукції; 

- складати калькуляцію одиниці 

продукції; 

- прибуток підприємства. 
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результати діяльності підприємства.     

Розділ 2 Бухгалтерський облік 

Тема 2.1. Бухгалтерський облік, його 

сутність і основи організації 

Загальні відомості про 

господарський облік та його суть. 

Еволюція господарського обліку. Роль 

обліку у сучасних ринкових умовах. 

Види обліку.  

Основні задачі і вимоги до 

ведення бухгалтерського обліку. 

Основні принципи бухгалтерського 

обліку і фінансової звітності.  

Вимірники, що застосовуються в 

обліку, і їх характеристика. 

Користувачі бухгалтерської 

інформації.  

Структура бухгалтерії, типи 

організації апарату бухгалтерії. 

Абітурієнт пояснює: 

- поняття господарського обліку; 

- види обліку на підприємствах; 

- основні задачі і вимоги до ведення 

бухгалтерського обліку: 

- основні принципи бухгалтерського 

обліку; 

- вимірники, що застосовуються в 

обліку; 

- користувачі бухгалтерської 

інформації; 

- типи організації апарату бухгалтерії  

Тема 2.2 Предмет і метод 

бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського 

обліку. Об’єкти бухгалтерського 

обліку : активи, зобов’язання та 

капітал, господарські процеси, 

господарські операції. Класифікація 

господарських засобів за їх складом , 

розміщенням і використанням. 

Метод бухгалтерського обліку. 

Методичні прийоми бухгалтерського 

обліку. 

Складові частини (елементи) 

бухгалтерського обліку: документація 

та інвентаризація, рахунки і подвійний 

запис, оцінка і калькуляція, баланс і 

звітність. 

Абітурієнт характеризує: 

- сутність предмету та об’єктів     

бухгалтерського обліку; 

- поняття  необоротних та оборотних 

активів підприємства; 

- склад власного та позичкового 

капіталу підприємства; 

- основні прийоми та способи методу 

бухгалтерського обліку. 

Абітурієнт наводить приклади: 

- складу нематеріальних активів та 

основних засобів підприємства; 

- складу виробничих запасів. 

Абітурієнт  пояснює: 

- зміст дебіторської заборгованості 

підприємства; 

- зміст кредиторської заборгованості 

підприємства. 

Тема 2.3 Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис 

Економічна суть рахунків, їх 

значення і роль у бухгалтерському 

обліку. Будова рахунків : дебет, 

кредит, обороти, сальдо. Активні, 

пасивні рахунки, їх структура. 

Абітурієнт  пояснює: 

- економічний зміст бухгалтерських 

рахунків; 

- відмінність активних, пасивних та 

активно-пасивних рахунків; 

- порядок відображення господарських 

операцій на рахунках; 
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Порядок відображення господарських 

операцій на рахунках та визначення 

оборотів і сальдо.  

Подвійний запис на рахунках, 

його обґрунтування і контрольне 

значення. Взаємозв’язок між 

рахунками і балансом. 

Кореспонденція рахунків. 

Класифікація рахунків за економічним 

змістом, структурою та призначенням. 

Синтетичні та аналітичні рахунки, їх 

зв’язок. Узагальнення даних 

поточного обліку. Оборотні відомості, 

їх контрольне значення. 

- сутність методу подвійного запису. 

Абітурієнт вміє: 

- складати кореспонденцію рахунків; 

- відкривати рахунки, визначати 

обороти та кінцеве сальдо; 

- складати оборотно-сальдову 

відомість 

- відкривати аналітичні рахунки та 

усвідомлювати зв'язок між 

аналітичними та синтетичними 

рахунками. 

 

Тема 2.4 Первинне спостереження, 

документація, інвентаризація. 

Документи як джерело 

перинної інформації. Бухгалтерський 

документ та його реквізити. 

Документація, її суть і значення. 

Матеріальні та машинні носії 

первинних  облікових даних. 

Класифікація документів, вимоги до 

їхнього змісту й оформлення. Порядок 

прийняття, перевірки та обробки 

документів. Організація 

документообігу. 

Інвентаризація в системі 

бухгалтерського обліку: повна , 

часткова, суцільна, вибіркова. Порядок 

проведення інвентаризації і виведення 

її результатів; відображення 

результатів інвентаризації в 

бухгалтерському обліку. 

Абітурієнт характеризує: 

- зміст документації; 

- реквізити бухгалтерських 

документів; 

- порядок прийняття та обробки 

документів; 

- зміст графіку документообороту; 

- поняття інвентаризації, її види та 

необхідність проведення. 

Абітурієнт вміє: 

- складати первинні та бухгалтерські 

документи; 

- складати графік документообороту; 

- організувати проведення 

інвентаризації; 

- скласти інвентаризаційний опис та 

порівняльну відомість; 

- оформляти результати інвентаризації 

в бухгалтерському обліку.  

Тема 2.5      План        рахунків 

бухгалтерського        обліку 

План рахунків, його побудова. 

Призначення Плану рахунків 

бухгалтерського обліку. 

Методологічні основи діючого в 

Україні Плану рахунків 

бухгалтерського обліку Особливості 

обліку на позабалансових рахунках. 

Узгодженість Плану рахунків із 

Абітурієнт характеризує: 

- призначення та побудову плану 

рахунків; 

- класи рахунків та їх взаємозв’язок з 

балансом; 

- особливості обліку на 

позабалансових рахунках. 
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фінансовою звітністю. 

Тема 2.6 Форми бухгалтерського 

обліку 

Облікові регістри, їх 

класифікація. Хронологічні і 

систематичні записи. Техніка 

облікової реєстрації. Способи 

виправлення помилок в облікових 

регістрах. Поняття форми 

бухгалтерського обліку. 

Характеристика спрощеної форми 

бухгалтерського обліку. Форми 

організації обліку на підприємствах, 

відповідальність бухгалтера та її види. 

Автоматизована система 

бухгалтерського обліку. Облікова 

політика підприємства. 

Абітурієнт описує: 

- облікові регістри, знає їх 

класифікацію; 

- способи виправлення помилок в 

облікових регістрах. 

Абітурієнт характеризує: 

- форми бухгалтерського обліку; 

- спрощену форму бухгалтерського 

обліку; 

- види відповідальності бухгалтера. 

Абітурієнт вміє: 

- складати основні види 

бухгалтерських регістрів; 

- складати Книгу обліку доходів. 

Тема 2.7 Облік господарських 

процесів 

Облік процесу постачання й 

використання виробничих запасів. 

Сутність методів оцінки виробничих 

запасів. Облік процесу виробництва, 

визначення собівартості виготовленої 

продукції. Принципи класифікації та 

види витрат підприємства. Облік 

процесу реалізації та визначення 

фінансових результатів. Відображення 

фінансових результатів на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Абітурієнт вміє: 

- складати кореспонденцію рахунків з 

постачання товарно-матеріальних 

цінностей,  визначати суму 

податкового кредиту з ПДВ; 

- застосовувати різні методи оцінки 

виробничих запасів; 

- визначати виробничу собівартість 

продукції; 

- нараховувати заробітну плату 

працівникам; 

- визначати результати реалізації 

продукції. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Для складання індивідуальної усної співбесіди вступник повинен знати: 

- визначення обліку, види обліку на підприємствах; 

- предмет, метод та методичні прийоми ведення бухгалтерського обліку, 

методи раціональної організації бухгалтерського обліку на підприємствах на 

підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; 

- зміст та побудову балансу; 

- систему рахунків бухгалтерського обліку; 

- порядок оформлення бухгалтерських документів та термін їх зберігання, 

порядок та строки проведення інвентаризації форми бухгалтерського обліку, 

відповідальність бухгалтера за допущення помилок у веденні бухгалтерського 

обліку  поняття про облікову політику. 

Для складання індивідуальної усної співбесіди вступник повинен вміти: 

- визначати зміст господарських операцій та їх вплив на зміни в 

бухгалтерському балансі; 

- складати кореспонденцію по основним господарським операціям та 

відображати їх на синтетичних та аналітичних рахунках; 

- складати оборотно-сальдову відомість за синтетичними та аналітичними 

рахунками, складати інвентаризаційну відомість, баланс підприємства.  

Мінімальна кількість балів для участі у конкурсному відборі складає 100 

балів, максимальна – 200 балів. 

Кожному вступнику задається не менше 4 питань з теоретичної частини 

та 1 практичне завдання (розв’язання задачі). Правильна відповідь на кожне 

теоретичне питання оцінюється у 15 балів, правильне виконання практичного 

завдання – 40 балів. За наявності помилок у розв’язанні задачі кількість балів 

зменшується пропорційно кількості помилок. 

 

Таблиця 1 – Оцінювання завдань в балах  

 

Кількість набраних балів Оцінка за шкалою  

100-200 балів 

1-15 100-115 

16-30 116-130 

31-45 131-145 

46-60 1146-160 

61-100 161-200 
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3. ПИТАННЯ ДО ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 

1. Поняття, класифікація та структура основних фондів підприємства.  

2. Облік і оцінка основних фондів. 

3. Зношування основних фондів. Поняття амортизації основних фондів, 

норми амортизації. Методи амортизації. 

4. Показники стану та використання основних фондів. Шляхи поліпшення 

використання основних фондів. 

5. Поняття та матеріальний склад оборотних фондів підприємства. 

Показники використання, джерела і шляхи економії.  

6. Оборотні кошти підприємства, їх структура, джерела формування. 

7. Нормування оборотних коштів. 

8. Оборотність оборотних коштів, показники оборотності. Значення та 

шляхи прискорення оборотності оборотних коштів підприємства. 

9. Нематеріальні ресурси підприємства.  

10. Персонал підприємства, його склад і структура. Кадрова політика 

підприємства.  

11.  Методика розрахунку чисельності працюючих за категоріями. 

12.  Робочий час. Баланс робочого часу. 

13.  Продуктивність праці, показники та методи її вимірювання. 

14.  Організація праці на підприємстві. Мотивація праці. 

15.  Організація оплати праці. 

16.  Форми та системи оплати праці. 

17.  Поняття і характеристика витрат на виробництво продукції. 

Класифікація витрат. 

18.  Калькулювання собівартості одиниці продукції. Методика розрахунку 

окремих статей калькуляції. 

19.  Поняття ціни. Види та функції цін.  

20.  Поняття і види прибутку. 

21.  Поняття та показники рентабельності. 

22.  Господарський облік, види господарського обліку та їх характеристика. 

23.  Поняття та сутність бухгалтерського обліку на підприємствах. 

24.  Предмет та об’єкти бухгалтерського обліку. 

25.  Методичні прийоми та елементи методу бухгалтерського обліку. 

26.  Охарактеризуйте основні принципи бухгалтерського обліку. 

27.  Суть і побудова бухгалтерського балансу. 

28.  Документи як джерело первинної інформації, класифікація документів. 

29.  Організація та графік  документообороту. 

30.  Інвентаризація активів та зобов’язань в системі первинного обліку. 

31.  Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та побудова. 

32.  Синтетичні і аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. 

33.  Узагальнення даних поточного обліку. Контролююча функція оборотної 

відомості. 

34.  Принципи та класифікація бухгалтерських рахунків. 
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35.  Сутність та значення вартісної оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. 

36.  Облікові регістри та їх класифікація. 

37.  Техніка облікової реєстрації. 

38.  Способи виправлення помилок в облікових регістрах. 

39.  Форми бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

40.  Поняття та принципи побудови бухгалтерської звітності. 

41.  Класифікація звітності та її користувачі. 

42.  Загальні питання облікової політики підприємства. 

43.  Організаційні форми ведення бухгалтерського обліку. 

44.  Техніка здійснення облікової політики підприємства. 

45.  Вимоги до змісту й оформлення документів. 

46.  План рахунків бухгалтерського обліку. 

47.  Методологічні засади обліку господарських процесів. 

48.  Облік процесу постачання. 

49.  Облік процесу виробництва. 

50.  Облік процесу реалізації. 
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