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ВСТУП

Мета вступного випробування полягає у з'ясуванні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця із ступенем «бакалавр з 

обліку і аудиту».

Вимоги до здібностей і рівня підготовки абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом підготовки фахівця із 

ступенем «бакалавр з обліку і аудиту», а також для формування відповідних 

компетенцій і здатностей абітурієнти повинні мати освітньо-кваліфікаційний 

рівень «молодший спеціаліст» за відповідним напрямом та володіти здатністю до 

засвоєння знань, умінь і навичок у галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних та конкретно-економічних наук. Обов'язковою умовою 

також є вільне володіння державною мовою.

Порядок проведення іспиту визначається положенням про приймальну 

комісію ПрАТ «ВНЗ «МАУП».
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ

ТЕМА 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Облік як одна із функцій управління господарством. Зміст обліку 

(спостереження, вимірювання, і реєстрація господарських операцій). Вимірники, 

що використовуються в обліку (натуральні , трудові, грошові) . Види обліку 

(бухгалтерський, податковий, оперативний, статистичний, управлінський і 

спеціальний). Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 

Україні», Національні стандарти бухгалтерського обліку -  НП(С)БО та П(С)БО. 

Поняття про фінансовий і управлінський облік.

Література:[7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]

ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Визначення предмету бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського 

обліку (активи, власний капітал, зобов'язання). Визначення активів. Необоротні 

та оборотні активи. Власний капітал (зареєстрований (пайовий) капітал, капітал у 

дооцінках, додатково внесений капітал, резервний капітал, нерозподілений 

прибуток (нерозподілений збиток)). Зобов'язання і забезпеченняпідприємства 

(довгострокові і поточні). Види господарської діяльності підприємства 

(операційна, фінансова, інвестиційна). Зміст основної діяльності підприємства.

Література :[7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]

ТЕМА 3. МЕТОДИЧНІ ПРИЙОМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Визначення методу бухгалтерського обліку. Характеристика прийомів, що 

складають метод бухгалтерського обліку (документація та інвентаризація, 

рахунки і подвійний запис, оцінка та калькулювання, баланс і звітність).

Література: [7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]
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ТЕМА 4. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС

Характеристика бухгалтерського балансу за змістом і формою (актив, пасив, 

статті балансу ). Зміст статей балансу, його структура. Принципи підготовки 

фінансової звітності. Варіанти змін показників бухгалтерського балансу під 

впливом господарських операцій.

Література:]?,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]

ТЕМА 5. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Характеристика бухгалтерських рахунків за змістом і формою (активні, 

пасивні, активно-пасивні). Призначення дебету і кредиту рахунків. Порядок 

відображення інформації в рахунках (початкове та кінцеве сальдо, обороти).

Сутність подвійного запису. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські 

проводки (прості і складні). Синтетичний і аналітичний бухгалтерський облік, їх 

зміст та призначення. Поняття про синтетичні та аналітичні бухгалтерські 

рахунки, зв’язок між ними. Субрахунки. Призначення та побудова оборотних 

відомостей за синтетичними і аналітичними бухгалтерськими рахунками. Зміст та 

призначення хронологічних записів у бухгалтерському обліку.

Література:[7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]

ТЕМА 6. ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ

Поняття про первинний облік. Документація як складова частина методу 

бухгалтерського обліку. Вимоги до складання документів. Основні показники 

(реквізити) документів. Класифікація документів. Виправлення помилок у 

документах. Бухгалтерська обробка документів (перевірка, таксировка, 

групування, складання бухгалтерських записів). Документооборот і його етапи. 

Значення та порядок зберігання документів.

Поняття та види інвентаризації. Порядок проведення і документальне 

оформлення інвентаризації. Відповідальність за її проведення. Види 

інвентаризаційних різниць.

Література:]!,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]
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ТЕМА 7. ОЦІНЮВАННЯ І КАЛЬКУЛЯЦІЯ В СИСТЕМІ 

БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Сутність та значення вартісної оцінки. Оцінка об'єктів обліку (активів та 

зобов'язань) у системі бухгалтерського обліку. Елементи витрат. П(С)БО 6 

«Витрати». Калькуляція калькулювання (документ і процес). їх значення для 

ціноутворення.

Літ ера тура :[7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]

ТЕМА 8. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЕОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ

Господарські процеси в основній діяльності підприємства. Облік процесу 

придбання необоротних активів та виробничих запасів. Облік процесу 

виробництва та процесу реалізації готової продукції.

Література :[7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]

ТЕМА 9. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ, ТЕХНІКА І ТЕХНОЛОГІЯ ОБЛІКУ\ 

ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

Поняття регістрів бухгалтерського обліку. Класифікація регістрів. Правила 

ведення регістрів та їх зберігання згідно із Законом України «Про бухгалтерський 

облік та фінансову звітність в Україні». Методи виправлення помилок у регістрах. 

Вимоги П(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітів».

Поняття про форму бухгалтерського обліку. Зміст основних сучасних форм 

бухгалтерського обліку.

Література :[7,13,14,19,22,23,27,34,36,38,39]
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СТРУКТУРА ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ

Вступне випробування проводиться письмово у вигляді тесту закритого типу. 

Тестове вступне випробування складається з 10 завдань, кожне з яких оцінюється 

в 20 балів за правильну відповідь. Таким чином, за правильні відповіді на всі 

питання абітурієнт може отримати максимальну кількість -  200 балів. Час 

виконання завдань -  ЗО хвилин.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

Оцінювання тестових вступних випробувань абітурієнтів проводиться за 200 

- бальною шкалою .

Кожний варіант тестового вступного випробування складається з 10 завдань.

Максимальна можлива сума набраних балів 200.

Мінімальна кількість балів для участі в конкурсному відборі становить 100 

балів.

Нормативи оцінювання

Кількість вірних відповідей Оцінка (кількість балів)
1-4 До 100
5 100
6 120
7 140
8 160
9 180
10 200
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ПРИКЛАД ТЕСТОВОГО ЗАВДАННЯ

1. У якому розділі балансу 
відображають основні засоби:

A ) оборотні активи;
Б)необоротні активи;
B) власний капітал.

2. Готова продукція відображається 
у балансі у розділі:

A) необоротні активи;
Б)оборотні активи;
B) власний капітал.

3. Субрахунок 341 «Короткострокові 
векселі, одержані в національній валюті» 
належить до:

А) 4 класу за Планом рахунків 
бухгалтерського обліку;

Б) 3 класу за Планом рахунків 
бухгалтерського обліку;

В) 1 класу за Планом рахунків
бухгалтерського обліку.

4. До малоцінних та
швидкозношуваних предметів належать:

A) спеціальний одяг;
Б)товари;
B) зелені насадження.

5. Субрахунок 205 «Будівельні 
матеріали» відображається у:

A) 2 класу за Планом рахунків
бухгалтерського обліку;

Б) 5 класу за Планом рахунків
бухгалтерського обліку;

B) 0 класу за Планом рахунків
бухгалтерського обліку.

6. Амортизація нараховується на:
A) оборотні активи;
Б) необоротні активи;
B) капітал.

7. Субрахунок 652 «Розрахунки за 
соціальним страхуванням» належить до:

А) у 6 класу за Планом рахунків 
бухгалтерського обліку;

Б) у 5 класу за Планом рахунків 
бухгалтерського обліку;

В) у 2 класу за Планом рахунків 
бухгалтерського обліку.

8. Оберіть у наведеному переліку 
необоротний актив, на який знос не 
нараховують:

A ) транспортні засоби;
Б) земельна ділянка;
B) офісні меблі.

9. Субрахунок 631 «Розрахунки з
вітчизняними постачальниками»
належать до:

A) 6 класу за Планом рахунків
бухгалтерського обліку;

Б) 3 класу за Планом рахунків
бухгалтерського обліку;

B) 1 класу за Планом рахунків
бухгалтерського обліку.

10. Рахунки 2 класу «Запаси»:
A ) активні;
Б) пасивні:
B) позабалансові.
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