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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма складена відповідно до галузевого стандарту вищої освіти 

України «Засоби діагностики якості вищої освіти молодшого спеціаліста» 

для здобуття освітнього рівня «бакалавр». 

Фахове вступне випробування проводиться на підставі оцінки рівня 

професійних знань, умінь та навичок молодших спеціалістів, передбачених 

ГСВО МОНУ «Освітньо-кваліфікаційна характеристика молодшого 

спеціаліста», з використанням загальнодержавних методів комплексної 

діагностики (складення комплексного кваліфікаційного державного 

екзамену). 

Метою фахового вступного випробування є комплексна перевірка знань 

вступників, які вони отримали в результаті вивчення циклу дисциплін, 

передбачених освітньо-професійною програмою та навчальними планами у 

відповідності з освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст». 

Вступник повинен продемонструвати фундаментальні та професійно-

орієнтовані знання та уміння щодо узагальненого об’єкта і здатність 

вирішувати типові професійні завдання, передбачені для відповідного рівня. 

Фахове вступне випробування зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», проводиться Фаховою екзаменаційною комісією, яка 

затверджується наказом ректора Полтавського національного технічного 

університету імені Юрія Кондратюка, на підставі програми, затвердженої на 

засіданні приймальної комісії. 

Склад комісії визначається з урахуванням специфіки спеціальності. В 

роботі комісії беруть участь спеціалісти і провідні викладачі з дисциплін, що 

включені до складу екзамену. Екзамен проводиться шляхом виконання та 

подальшої оцінки комплексного кваліфікаційного завдання. 

 

2. ЕТАПИ ТА ЗМІСТ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування складається з тестової перевірки знань 

абітурієнтів. Тестова перевірка знань охоплює наступні дисципліни: 

фінансовий облік; 

економічний аналіз. 

Проведення фахового вступного випробування повинне ґрунтуватись на  

наступних принципах: 

уніфікація методики та умов проведення додаткового вступного 

випробування; 

забезпечення інформаційної та психологічної підготовки вступників до 

додаткового вступного випробування; 

зв’язок внутрішнього вузівського контролю з галузевою системою 

атестації та ліцензування фахівців; 

дотримання вимог секретності при використанні чи зберіганні 

матеріалів діагностики. 

 



3. ВИМОГИ ДО ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ 

 

Тестові завдання повинні бути закритої форми, мати чотири варіанти 

відповідей, серед яких вірна одна. 

Кількість тестових завдань з відповідної дисципліни визначається 

фаховою атестаційною комісією. Загальна кількість тестових завдань складає 

40. 

 

4. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Протягом однієї астрономічної години здійснюється тестування з 

використанням стандартних білетів. 

Кожний студент вносить в бланк для відповідей свої реквізити і 

протягом 60 хвилин відповідає на тестові завдання. 

 

5. СТРУКТУРА ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ 

 

Фахове вступне випробування оцінюється за бальною шкалою (від 100 

до 200). Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для 

зарахування на навчання, якщо результат фахового вступного 

випробовування складає не менше, ніж 125 балів.  

Перевірка тестових завдань здійснюється за ключем. 

Таблиця критеріїв оцінювання знань 

Оцінка 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка 

Кількість 

правильних 

відповідей 

Оцінка 

Кількість 

правильних 

відповідей 

100 0 135 14 170 28 

102,5 1 137,5 15 172,5 29 

105 2 140 16 175 30 

107,5 3 142,5 17 177,5 31 

110 4 145 18 180 32 

112,5 5 147,5 19 182,5 33 

115 6 150 20 185 34 

117,5 7 152,5 21 187,5 35 

120 8 155 22 190 36 

122,5 9 157,5 23 192,5 37 

125 10 160 24 195 38 

127,5 11 162,5 25 197,5 39 

130 12 165 26 200 40 

132,5 13 167,5 27   

 



6. ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробовування проводиться через виконання тестового 

завдання, до складу якого входить комплекс питань з таких дисциплін: 

 

Фінансовий облік 

1. Основи побудови фінансового обліку. Реформування фінансового 

обліку в Україні за часів незалежності. Нормативно-правове забезпечення 

фінансового обліку в Україні. Кодекс етики професійних бухгалтерів 

Міжнародної федерації бухгалтерів. Концептуальні основи фінансового 

обліку. Організація фінансового обліку. Облікова політика підприємства. 

2. Облік основних засобів. Документальне оформлення операцій з 

основними засобами. Визнання основних засобів. Класифікація основних 

засобів. Надходження та первісна оцінка основних засобів. Визначення і 

економічна сутність амортизації та зносу. Методи нарахування амортизації 

відповідно П(С)БО 7 «Основні засоби». Методи нарахування амортизації, 

передбачені податковим законодавством. Методи нарахування амортизації на 

інші необоротні матеріальні  активи. Правила нарахування амортизації. 

Відображення в фінансовому обліку нарахування амортизації. Подальші 

витрати, пов’язані з експлуатацією основних засобів. Переоцінка основних 

засобів. Зменшення корисності основних засобів. Вибуття основних засобів. 

3.  Облік нематеріальних активів. Документальне оформлення операцій з 

нематеріальними активами. Визнання та класифікація нематеріальних 

активів. Надходження та первісна оцінка нематеріальних активів. Переоцінка 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів відповідно 

П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Зменшення корисності нематеріальних 

активів. Вибуття нематеріальних активів. 

4. Облік  фінансових інвестицій. Визначення та класифікація фінансових 

інвестицій. Придбання довгострокових фінансових інвестицій. Оцінка 

довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу. Вибуття 

довгострокових фінансових інвестицій. 

Поняття поточних фінансових інвестицій. Документування 

господарських операцій з обігу поточних фінансових інвестицій. Облік 

поточних фінансових інвестицій. 

5. Облік запасів. Виробничі запаси як об’єкт обліку, їх поняття і 

класифікація. Оцінка виробничих запасів відповідно до вимог П(С)БО 9 

«Запаси». Документальне оформлення руху виробничих запасів і організація 

їх складського обліку. Характеристика регістрів обліку виробничих запасів 

на складі і в бухгалтерії. Порядок відображення руху виробничих запасів на 

рахунках обліку. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів. Визначення, класифікація та оцінка готової продукції. Система 

первинних документів з руху готової продукції. Облік готової продукції на 

складі та в бухгалтерії. 



6. Облік витрат виробництва. Поняття та економічна сутність витрат  

виробництва. Документальне оформлення первинної і зведеної інформації 

про витрати на виробництво. Види виробництв та їх вплив на відображення 

витрат виробництва у фінансовому обліку на підприємстві. Методи обліку 

витрат і калькулювання собівартості. Синтетичний і аналітичний облік 

витрат виробництва на підприємстві. 

7. Облік грошових коштів. Облік грошових коштів та документів в касі 

підприємства. Загальні положення з обліку грошових коштів у касі 

підприємства в національній валюті. Документальне забезпечення 

надходження і видачі готівки з каси. Порядок визначення ліміту каси. 

Синтетичний облік грошових коштів в касі в національній валюті. 

Особливості обліку грошових коштів в касі в іноземній валюті. Облік 

курсових різниць. Облік грошових документів. Інвентаризація грошових 

коштів. Облік грошових коштів на рахунках в банку. Види банківських 

рахунків та порядок їх відкриття. Порядок та форми здійснення 

безготівкових розрахунків. Облік господарських операцій на рахунках в 

банках. 

8. Облік дебіторської заборгованості. Визнання, класифікація і первісна 

оцінка дебіторської заборгованості. Документальне оформлення розрахунків 

з дебіторами. Оцінка дебіторської заборгованості на дату балансу. 

Відображення в обліку формування резерву сумнівних боргів. Списання 

дебіторської заборгованості. 

9. Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань. Поняття 

зобов’язань, основні види та форми розрахункових взаємовідносин. 

Структура П(С)БО 11 «Зобов’язання». Облік поточних зобов’язань 

підприємства. Облік довгострокових зобов’язань підприємства. 

10. Облік праці, її оплати розрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язкових платежів. Поняття, види та форми заробітної плати. 

Документування господарських операцій з обліку розрахунків з оплати праці. 

Облік нарахування заробітної плати.  Облік оподаткування заробітної плати. 

Синтетичний облік розрахунків з оплати праці.  

11. Облік розрахунків підприємства з бюджетом та органами 

соціального страхування. Функції та класифікація податків. Податок з 

доходів фізичних осіб. Облік податку на додану вартість. Облік податку на 

прибуток. Облік нарахування і сплати єдиного соціального внеску. 

12. Облік доходів,  витрат і фінансових результатів діяльності 

підприємства. Визнання і класифікація доходів. Використання рахунків для 

обліку доходів. Облік доходів від реалізації. Використання рахунків для 

обліку витрат. Сутність та визначення витрат. Класифікація витрат. 

Економічна сутність доходів майбутніх періодів. Характеристика рахунку 

для відображення в обліку доходів майбутніх періодів. Відображення доходів 

майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку. Характеристика 

рахунку 79 «Фінансові результати». Визначення фінансових результатів від 

операційної діяльності. Визначення фінансових результатів від участі в 

капіталі. Визначення фінансового результату від іншої звичайної діяльності.  



13. Облік власного капіталу. Зміст і функції власного капіталу 

підприємства. Порядок формування статутного капіталу. Облік змін 

статутного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку. Порядок формування 

резервного капіталу. Характеристика рахунку призначеного для обліку 

неоплаченого капталу. Синтетичний і аналітичний облік неоплаченого та 

вилученого капіталу. Відображення неоплаченого та вилученого капіталу на 

рахунках бухгалтерського обліку і в фінансовій звітності. 

14. Фінансова звітність підприємства. Сутність звітності та її значення. 

Звітність для власних потреб та звітність для зовнішніх користувачів. 

Класифікація та регламентація звітності підприємства. Організація складання 

звітності. Порядок та строки подання фінансової звітності. 

 

Економічний аналіз 

1. Метод та інструментарій аналізу господарської діяльності. Сутність, 

зміст і особливості методу та методики аналізу господарської діяльності. 

Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень. Характеристика 

математичних способів та прийомів аналізу господарської діяльності. 

Характеристика евристичних способів та прийомів аналізу господарської 

діяльності. Сутність та характеристика детермінованих факторних систем. 

Сутність та характеристика прийомів детермінованого факторного аналізу. 

Загальна характеристика способів комплексної оцінки. Прийоми оптимізації 

показників. 

2. Аналіз ресурсного забезпечення бізнес-процесів підприємства. Аналіз 

забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз продуктивності 

праці. Діагностика ефективності використання трудових ресурсів. Аналіз 

забезпеченості підприємства основними засобами, їх динаміки та структури. 

Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз процесу 

постачання матеріальних ресурсів на підприємстві. Аналіз ефективності 

використання матеріальних ресурсів. Оцінка впливу факторів ресурсного 

забезпечення  на обсяг бізнес-процесів підприємства. 

3. Аналітична оцінка бізнес-процесів виробництва та реалізації 

продукції (робіт, послуг). Аналіз процесу виробництва готової продукції 

(робіт, послуг): аналіз ритмічності випуску продукції; аналіз якості 

продукції. Аналіз процесу реалізації готової продукції. Фактори  впливу на 

обсяг реалізації продукції. Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової 

продукції.  Можливості оптимізації бізнес-процесів підприємства. 

4. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів підприємства. Задачі 

та напрями аналізу доходів, витрат та фінансових результатів діяльності  

підприємства. Система показників для аналізу виконання плану, динаміки та 

структури доходів, витрат та фінансових результатів підприємства. Аналіз 

доходів підприємства за видами діяльності. Аналіз витрат підприємства за 

елементами. Аналіз витрат підприємства за статтями калькуляції. Аналіз 

формування і динаміки фінансових результатів. Аналіз рівня прибутковості 

діяльності підприємства. 



5. Аналітична оцінка фінансового стану  підприємства. Експрес-аналіз 

фінансового стану економічного суб’єкту за даними балансу. Аналіз 

ліквідності балансу. Показники ліквідності, їх зміст та алгоритм розрахунку. 

Аналіз платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості 

економічного суб’єкту. 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

фінансів, банківського бізнесу  

та оподаткування, 

д.е.н.,професор                                                                                                                        Л.О. Птащенко 

 

 


