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Пояснювальна записка 
Освітньо-професійною програмою підготовки бакалавра за напрямом 

підготовки 071 «Облік і оподаткування» передбачається вступне фахове 

випробування абітурієнтів, у тому числі випускників шкіл, технікумів, 

коледжів, вищих професійно-технічних училищ при вступі на навчання за 

ступенем «Бакалавр» за напрямом підготовки «Облік і оподаткування».  

До здачі вступних випробувань допускаються випускники навчальних 

закладів, які отримали диплом молодшого спеціаліста з бухгалтерського обліку. 
Перелік питань для проведення іспиту базується на навчальному 

матеріалі спеціальних дисциплін. 
Мета фахових вступних випробувань. Метою вступного іспиту є 

перевірка й оцінка теоретичної і практичної підготовки абітурієнта, 

встановлення рівня його знань з фахових дисциплін та вміння їх 

використовувати при виконанні конкретних практичних завдань у сучасних 

умовах господарювання. 

Вступ на навчання за ступенем «Бакалавр» полягає у визначенні рівня 

підготовленості осіб, які бажають навчатись у ВНЗ Укоопспілки «Полтавський 

університет економіки і торгівлі» за напрямом підготовки «Облік і 

оподаткування».  

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння освітньо-професійної програми «Бакалавра» абітурієнти повинні мати 

базові здібності, уміння й навички в галузі природничо-наукових, 

загальноекономічних та спеціально-економічних наук.  

Характеристика змісту програми. Програма фахових вступних 

випробувань базується на освітньо-кваліфікаційній програмі підготовки 

молодшого спеціаліста зі спеціальності «Бухгалтерський облік» та одночасно 

характеризує вимоги до студентів ступеня «Бакалавр».  

Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається 

Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про предметні 

екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення вступних випробувань.  
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Перелік питань, що виносяться на вступне випробування 
 

Перелік питань для вступних випробувань з 
дисципліни „Бухгалтерський облік” 

 

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 

 

1. Сутність та види господарського обліку 

2. Поняття та значення бухгалтерського обліку на мікро- та 

макроекономічному рівнях.  

3. Мета та користувачі бухгалтерського обліку.  

4. Характеристика інформаційних потреб різних користувачів 

бухгалтерського обліку.  

5. Функції бухгалтерського обліку. 

6. Характеристика видів бухгалтерського обліку. 

7. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.  

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 

1. Поняття про об’єкти та суб’єкти бухгалтерського обліку.  

2. Суть і характеристика об’єктів бухгалтерського обліку: активів, 

зобов’язань, власного капіталу, доходів, витрат і фінансових 

результатів.  

3. Предмет бухгалтерського обліку.  

4. Господарські операції підприємства в бухгалтерському обліку. 

5. Сутність елементів методу бухгалтерського обліку: первинного 

спостереження, вартісного вимірювання, накопичення та групування, 

підсумкового узагальнення облікової інформації. 

6. Принципи бухгалтерського обліку.  

 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

 

1. Сутність бухгалтерського балансу.  

2. Значення бухгалтерського балансу в управлінні підприємством.  

3. Структура бухгалтерського балансу.  

4. Взаємозв’язок показників бухгалтерського балансу.  

5. Зміст статей активу і пасиву балансу.  

6. Види бухгалтерських балансів. 

7. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. 

 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

 

1. Суть і побудова рахунків бухгалтерського обліку.  
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2. Призначення рахунків бухгалтерського обліку.  

3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку.  

4. Структура і порядок ведення активних рахунків.  

5. Структура і порядок ведення пасивних рахунків.  

6. Суть, структура та зміст Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

7. Види Планів рахунків бухгалтерського обліку в Україні. 

8. Сутність та значення подвійного запису. 

9. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку за допомогою подвійного запису. 

10. Види та значення оборотних відомостей. 

 

Тема 5. Документація, інвентаризація 

 

1. Поняття і значення документації в бухгалтерському обліку.  

2. Види бухгалтерських документів.  

3. Поняття про документооборот.  

4. Поняття та значення інвентаризації.  

5. Порядок проведення інвентаризації.  

6. Порядок визначення результатів інвентаризації. 

 

Тема 6. Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку 

 

1. Поняття та і значення оцінки в бухгалтерському обліку.  

2. Види оцінки в бухгалтерському обліку.  

3. Понятт, значення та об’єкти калькулювання.  

4. Порядок калькулювання собівартості продукції.  

5. Види калькуляцій. 

 

Тема 7. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на 

промислових підприємствах 

 

1. Понятт і призначення облікових регістрів.  

2. Види облікових регістрів.  

3. Характеристика сучасних форм бухгалтерського обліку: книжково-

журнальної, журнальної, журнально-ордерної, спрощеної, 

автоматизованої та комбінованої.  

4. Характеристика облікового циклу підприємства.  

5. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обліку.  

6. Порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

7. Функції бухгалтера. 
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Тема 8. Облік основних засобів 

 

1. Поняття та призначення основних засобів.  

2. Класифікація основних засобів.  

3. Порядок визнання основних засобів.  

4. Оцінка основних засобів. 

5. Поняття зносу та амортизації основних засобів.  

6. Характеристика рахунків, призначених для обліку основних засобів. 

7. Облік основних засобів. 

8. Порядок відображення основних засобів у балансі (звіті про фінансовий 

стан). 

 

Тема 9. Облік нематеріальних активів 

 

1. Сутність таі види нематеріальних активів.  

2. Порядок визнання та оцінка нематеріальних активів.  

3. Поняття зносу та амортизації нематеріальних активів.  

4. Характеристика рахунків, призначених для обліку нематеріальних 

активів.  

5. Облік нематеріальних активів.  

6. Порядок відображення нематеріальних активів у балансі (звіті про 

фінансовий стан). 
 

Тема 10. Облік виробничих запасів 

 

1. Суть і призначення виробничих запасів.  

2. Класифікація виробничих запасів.  

3. Порядок визнання виробничих запасів.  

4. Оцінка виробничих запасів.  

5. Характеристика рахунків, призначених для обліку виробничих запасів. 

6. Облік виробничих запасів. 

7. Порядок відображення виробничих запасів у балансі (звіті про 

фінансовий стан).  

8. Облік готової продукції. 

9. Порядок відображення готової продукції у балансі (звіті про 

фінансовий стан). 

 

Тема 11. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості 

 

1. Суть і класифікація грошових коштів.  

2. Характеристика рахунків, призначених для обліку грошових коштів. 

3. Облік грошових коштів у касі. 

4. Облік грошових коштів на поточному рахунку. 
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5. Порядок відображення грошових коштів у балансі.  

6. Суть  і види дебіторської заборгованості.  

7. Порядок визнання дебіторської заборгованості. 

8. Оцінка дебіторської заборгованості. 

9. Сутність та порядок створення резерву сумнівних боргів. 

10. Характеристика рахунків, призначених для обліку дебіторської 

заборгованості.  

11. Облік дебіторської заборгованості. 

12. Порядок відображення дебіторської заборгованості у балансі (звіті про 

фінансовий стан). 

 

Тема 12. Облік фінансових інвестицій 

 

1. Поняття і значення фінансових інвестицій.  

2. Види фінансових інвестицій.  

3. Порядок визнання фінансових інвестицій.  

4. Оцінка фінансових інвестицій.  

5. Характеристика рахунків, призначених для обліку фінансових 

інвестицій.  

6. Облік фінансових інвестицій.  

7. Порядок відображення фінансових інвестицій у балансі (звіті про 

фінансовий стан). 

 

Тема 13. Облік власного капіталу 

 

1. Суть і види власного капіталу.  

2. Порядок визнання та оцінка власного капіталу.  

3. Порядок формування статутного капіталу господарських товариств.  

4. Характеристика рахунків, призначених для обліку власного капіталу.  

5. Облік формування статутного капіталу. 

6. Облік інших видів власного капіталу. 

7. Порядок відображення власного капіталу в балансі (звіті про 

фінансовий стан). 

 

Тема 14. Облік зобов’язань 

 

1. Поняття зобов’язань.  

2. Класифікація зобов’язань.  

3. Порядок визнання і оцінка зобов’язань.  

4. Характеристика рахунків, призначених для обліку зобов’язань.  

5. Облік зобов’язань.  

6. Порядок відображення зобов’язань у балансі (звіті про фінансовий 

стан). 



 

 9 

Тема 15. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу 

 

1. Суть і види заробітної плати.  

2. Форми та системи оплати праці. 

3. Характеристика рахунків, призначених для обліку розрахунків з оплати 

праці та соціального страхування персоналу.  

4. Облік розрахунків з оплати праці персоналу.  

5. Порядок обчислення та облік відрахувань єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування персоналу.  

6. Суть, види та облік утримань із заробітної плати працівників. 

7. Порядок відображення заборгованості з оплати праці та соціального 

страхування персоналу у балансі (звіті про фінансовий стан). 

 

Тема 16. Облік витрат діяльності підприємства 

 

1. Сутність і класифікація витрат діяльності.  

2. Порядок визнання витрат.  

3. Оцінка витрат.  

4. Характеристика рахунків, призначених для обліку витрат.  

5. Облік витрат на виробництво.  

6. Облік загальновиробничих витрат.  

7. Облік адміністративних витрат.  

8. Облік витрат на збут.  

9. Порядок відображення витрат у звіті про фінансові результати (звіті про 

сукупний дохід). 

 

Тема 17. Облік доходів і фінансових результатів 
 

1. Сутність і класифікація доходів.  

2. Порядок визнання доходів.  

3. Оцінка доходів.  

4. Характеристика рахунків, призначених для обліку доходів.  

5. Облік доходів від реалізації продукції. 

6. Порядок відображення доходів у звіті про фінансові результати (звіті 

про сукупний дохід).  

7. Суть і види фінансових результатів.  

8. Порядок формування фінансових результатів.  

9. Характеристика рахунків, призначених для обліку фінансових 

результатів.  

10. Облік фінансових результатів.  

11. Порядок відображення фінансових результатів у звіті про фінансові 

результати (звіті про сукупний дохід). 
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Тема 18. Фінансова звітність 
  

1. Суть і види фінансової звітності. 

2. Класифікація фінансової звітності. 

3. Склад фінансової звітності підприємства.  

4. Вимоги до фінансової звітності.  

5. Значення фінансової звітності в управління підприємством. 

6. Нормативно-правове регулювання фінансової звітності в Україні.  

7. Взаємозв’язок між рахунками бухгалтерського обліку та показниками 

фінансової звітності.  

8. Порядок оприлюднення фінансової звітності.  

 

Перелік питань для вступних випробувань з 
дисципліни „Контроль і ревізія” 

 

Тема 1. Господарський контроль в Україні: сутність, стан і 

перспективи 
 

1. Сутність контролю і ревізії. 

2. Функції та основні завдання контролю і ревізії. 

3. Органи контролю та їх характеристика. 

4. Види контролю. 

5. Форми і методи контрою, їх зміст. 
 

Тема 2. Організація і планування контрольно-ревізійної роботи 
 

1. Поняття ревізії та її значення. 

2. Функції та принципи ревізії. 

3. Предмет ревізії та його характеристика. 

4. Організація проведення ревізії на підприємстві. 

5. Узагальнення, розгляд і реалізація результатів ревізії.  
 

Тема 3. Контроль і ревізія грошових коштів та банківських операції 
 

1. Завдання  контролю і ревізії грошових коштів та банківських операції. 

2. Джерела й нормативно-правове регулювання контролю і ревізії 

грошових коштів та банківських операцій. 

3. Ревізія каси і касових операцій. 

4. Перевірка правильності відкриття рахунків у банку. 

5. Перевірка звіту про рух грошових коштів відповідно до НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». 
 

Тема 4. Контроль і ревізія розрахункових операцій 
 

1. Завдання контролю і ревізії розрахункових операції. 
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2. Джерела й нормативно-правове регулювання контролю і ревізії 

розрахункових операції. 

3. Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками. 

4. Ревізія розрахунків із підзвітними особами. 

5. Ревізія розрахунків з іншими дебіторами. 
 

Тема 5. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів 
 

1. Завдання контролю і ревізії основних засобів та нематеріальних 

активів. 

2. Джерела й нормативно-правове регулювання контролю і ревізії 

основних засобів та нематеріальних активів. 

3. Особливості інвентаризації основних засобів. 

4. Документальна перевірка операцій з надходження і вибуття основних 

засобів. 

5. Контроль правильності нарахування амортизації основних засобів. 

6. Ревізія нематеріальних активів.  
 

Тема 6. Контроль і ревізія матеріальних запасів 
 

1. Завдання контролю і ревізії матеріальних запасів. 

2. Джерела й нормативно-правове регулювання контролю і ревізії 

матеріальних запасів. 

3. Інвентаризація матеріальних запасів. 

4. Ревізія надходження запасів на підприємство. 

5. Ревізія вибуття запасів. 

6. Ревізія малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

7. Ревізія товарів.  

8. Перевірка документування та обліку господарських операцій, 

пов’язаних із рухом товарів. 
 

Тема 7. Контроль і ревізія використання трудових ресурсів та фонду 

оплати праці 
 

1. Завдання контролю і ревізії розрахунків з оплати праці. 

2. Джерела й нормативно-правове регулювання контролю і ревізії 

розрахунків з оплати праці. 

3. Ревізія нарахування заробітної плати, оплати за дні відпустки та з 

тимчасової втрати працездатності. 

4. Контроль утримання із заробітної плати податку на доходи фізичних 

осіб. 

5. Контроль інших обов’язкових та необов’язкових утримань із заробітної 

плати. 
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6. Ревізія єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 
 

Тема 8. Контроль і ревізія собівартості продукції та її реалізації 
 

1. Завдання контролю і ревізії собівартості продукції та її реалізації. 

2. Джерела й нормативно-правове регулювання контролю і ревізії 

собівартості продукції та її реалізації. 

1. Ревізія витрат виробництва. 

2. Інвентаризація готової продукції. 

3. Ревізія готової продукції. 

4. Перевірка організації складського обліку готової продукції. 

5. Контроль норм виходу готової продукції, її оприбуткування та 

реалізації. 
 

Тема 9. Контроль і ревізія власного капіталу 

 

1. Завдання контролю і ревізії власного капіталу підприємства. 

2. Джерела й нормативно-правове регулювання контролю і ревізії 

власного капіталу підприємства. 

3. Ревізія зареєстрованого (пайового) капіталу. 

4. Ревізія резервного та додаткового капіталу. 

5. Ревізія вилученого і неоплаченого капіталу. 

6. Перевірка звіту про власний капітал та балансу (звіту про фінансовий 

стан) відповідно до НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової 

звітності». 

Критерії оцінювання знань 

 

Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-бальною шкалою. 

При цьому використовуються такі критерії: 

 

90-100 (відмінно) 

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на поставлене 

питання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і 

літературних джерел, уміння аргументувати власне ставлення до 

відповідних категорій, залежностей, явищ. 

82-89 (дуже добре) 

абітурієнт у цілому  відповів на поставлене запитання, але не зміг 

переконливо аргументувати власну відповідь, помилився у 
використанні понятійного апарату, припустив несуттєву помилку 

у відповіді. 

74-81 (добре) 
абітурієнт отримує за правильну відповідь з двома-трьома 
суттєвими помилками. 

64-73 (задовільно-непогано) 
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання, ухилився від 

аргументації, показав задовільні знання літературних джерел. 

60-63 (задовільно достатньо) 
абітурієнт має неповне знання програмного матеріалу, але 
отримані знання відповідають мінімальним критеріям 

оцінювання. 

0-59 (незадовільно) абітурієнт дав неправильну відповідь, показав незадовільні 
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знання понятійного апарату і спеціальної літератури, ухилився 

від аргументації чи  взагалі не відповів. 

  
Екзаменаційний білет містить одне питання з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» та одне питання з дисципліни «Контроль і ревізія», 

наведених у Програмі. 
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