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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Метою фахових вступних випробувань для вступу на навчання за 

ступенем бакалавра на основі ОКР молодшого спеціаліста є визначення рівня 

підготовки вступників, які бажають навчатись у ДонНУЕТ за спеціальністю 

«Облік і оподаткування».  

Для успішного засвоєння освітньої програми бакалавра вступники 

повинні мати диплом ОКР молодшого спеціаліста, здобутого за даною, 

спорідненою, або іншою спеціальністю; здібності до оволодіння знаннями, 

уміннями і навичками в галузі гуманітарних дисциплін, дисциплін циклу 

гуманітарної, природничо-наукової, загальноекономічної та практичної 

підготовки. 

Програма з фахового вступного випробування базується на випускних 

програмах вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації за спеціальністю  

«Бухгалтерський облік» і забезпечує основу теоретичної та практичної 

підготовки до виконання кваліфікаційних обов'язків фахівця в області 

бухгалтерського обліку.  

Програма з фахового вступного випробування має міжпредметний 

синтетичний характер, що досягається об'єднанням завдань за кількома 

дисциплінами: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік». 

Формою фахового вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» є тестові завдання, що складаються у письмовій формі. 

До програми з фахового вступного випробування включено всі теми та 

основні питання, які вступник повинен опрацювати для успішного його 

складання. 
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

Розділ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

1.1. Сутність бухгалтерського обліку.  

1.2. Правова, методологічне забезпечення бухгалтерського обліку.  

1.3.Форми організації бухгалтерського обліку.  

 1.4. Значення Закону України “Про бухгалтерський облік і фінансову 

звітність”, його розділи. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності: обачність, повне висвітлення, автономність, послідовність, 

безперервність та ін.  

1.5. Поняття предмету бухгалтерського обліку, зміст його об’єктів.   

 1.6. Активи підприємства, їх склад, визначення оборотних і 

необоротних активів.  

 1.7. Власний капітал і зобов’язання як  джерела утворення активів.  

 1.8. Поняття методу бухгалтерського обліку, склад його елементів. 

Характеристика окремих прийомів і способів, які використовуються в 

бухгалтерському обліку для виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення, зберігання та передачі інформації про діяльність 

підприємства, а саме: документація і інвентаризація; оцінка і калькуляція; 

рахунки і подвійний запис; баланс і звітність.  

 1.9. Баланс як засіб узагальнення активів, капіталу, зобов’язань 

підприємства. Побудова балансу. Визначення статей балансу, їх зміст. 

 1.10.Господарські операції та зміни, які вони викликають в структурі 

активів та зобов’язань, власному капіталі підприємства.  

 1.11. Поняття бухгалтерських рахунків, їх побудова, призначення. 

Побудова плану рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки  активні і пасивні, 

значення дебету і кредиту у них.  

 1.12. Подвійний запис: поняття, сутність, значення. Кореспонденція 

рахунків. Відображення господарських операцій на взаємопов’язаних  

рахунках бухгалтерського обліку.  

 1.13. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення і 

взаємозв’язок.  

 1.14. Облікова документація, призначення, правове регулювання. 

Класифікація первинних документів. 

 1.15. Інвентаризація: сутність, значення, правове забезпечення. 

Визначення результатів інвентаризації  і відображення їх на рахунках 

бухгалтерського обліку.  

 1.16. Облікові регістри: сутність, призначення, види. Регістри 

синтетичного і аналітичного обліку.  

 1.17. Форми бухгалтерського обліку, їх визначення і характеристика. 

 1.18. Господарські операції і процеси: сутність, види, показники, які їх 

характеризують.  

 1.19. Облік процесу придбання виробничих запасів і МШП.  
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 1.20. Облік процесу виробництва. Облік прямих і непрямих витрат. 

Розподіл загальновиробничих витрат. Визначення практичної собівартості 

випущеної готової продукції. Облік готової продукції.  

 1.21. Облік процесу реалізації. Визначення доходу (виручки) від 

реалізації. 

 1.22. Фінансова звітність: поняття, склад, призначення, правове і 

методологічне забезпечення. Стислий зміст фінансової звітності. 

 

Розділ 2.  ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

 2.1. Облік основних засобів. 

 2.2. Облік інших необоротних матеріальних активів. 

 2.3. Облік нематеріальних активів. 

 2.4. Облік фінансових інвестицій та інших необоротних активів. 

 2.5. Облік виробничих запасів.  

 2.6. Облік виробничих витрат та випуску готової продукції.  

 2.7. Облік товарних запасів, надходження та реалізації товарів. 

 2.8. Облік грошових коштів. 

 2.9.Облік розрахунків з дебіторами. 

 2.10. Облік власного капіталу та забезпечень майбутніх витрат та 

платежів, цільового фінансування. 

 2.11. Облік власного капіталу. 

 2.12. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів та цільового 

фінансування і цільових надходжень. 

 2.13. Облік довгострокових зобов’язань. 

 2.14. Облік поточних зобов’язань. 

 2.15. Облік розрахунків з працівниками з оплати праці та за 

страхуванням. 

 2.16. Облік доходів, витрат та фінансових результатів. 

 2.17. Облік доходів. 

 2.18. Облік витрат. 

 2.19. Облік фінансових результатів. 

 2.20. Значення і роль фінансової звітності в управлінні підприємством. 

 2.21.Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва. 

 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 
 

Фахове випробування містить 30 тестових завдань закритого типу, що 

стосуються програмних питань, які наведені в розділі 2.  

Тестові завдання з вибором варіанта вірної відповіді (закриті тести), 

оцінюються в 3 бали. Підсумкова оцінка за випробування підраховується за 

200-бальною шкалою шляхом додавання 110 балів до суми балів за вірні 

відповіді на тестові завдання. 
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Кількісні співвідношення між балами 4-бальної шкали показує таблиця: 

Діапазон балів Бали 4-бальної шкали 

0-139 2 

140-159 3 

160-179 4 

180-200 5 

 

 

4. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

Дисципліна «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Основна література 

1. Бухгалтерський облік [Електронний ресурс]: електрон. посіб. / Н.В. 

Рассулова та ін. ─ Донецьк: ДонНУЕТ, 2011. 

2.  Бухгалтерський облік: навч. посіб. / П.С. Тютюнник, Г.М. 

Стародубова, В.О. Андрієнко. - Х.: Вид-во ХНЕУ, 2008. - 416 с. 

3.  Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / 

Рассулова Н.В., Лукашова І.О., Гейер Е.С., Сєкіріна Н.В., Михайлова Т.П. - 

Донецьк: ДонНУЕТ, 2008. - 193 с. 

4.  Бухгалтерський облік у схемах і таблицях: навч. посіб. для студ. вищ. 

навч. закл. / К.С. Жадько, В.В. Семенюта, Л.Ш. Олійник. - К. : Центр учбової 

л-ри, 2008. - 111с. 

5. Верига Ю.А.  План рахунків бухгалтерського обліку: навч. посіб. 

/Ю.А. Верига, Г.І. Зима, Н.О. Кулявець. ─ К.: Центр учбової літератури, 2010. 

─ 176 с. 

6. Фартушняк Г.О. Бухгалтерський облік: конспект лекцій / Фартушняк 

Г.О . - Х.: Вид-во ХНЕУ, 2009.  - 152 с. 

7. Шило В.П. Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії: навч. 

посіб. / В.П. Шило, Н.І. Верхоглядова, С.Б. Ільїна.─ К.: Кондор, 2011. ─ 172с. 

8. Ярошовець А.І. Бухгалтерський облік: практикум / А.І. Ярошовець. - 

Чернівці : ЧНУ, 2009. - 224 с. 

 

Додаткова література 

1.Гейєр Е.С. Звітність підприємства: навчально-практичний посібник / 

Е.С. Гейєр, О.М. Головащенко, О.А. Наумчук, Л.І. Тимчина. - Донецьк: 

ДонНУЕТ, 2011 – 349 с.  

2.Гейєр Е.С. Облікова політика: навч. посіб. для студ. спец. 6.030509 

«Облік і аудит» ден. та заоч. форм навч. / Е.С. Гейєр, О.А. Наумчук, К.А. 

Ягмур. ─ Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. 
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Дисципліна «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК » 

Основна література 

1. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: навч.-практ. 

посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.І. Верхоглядова та ін. ─ К.: Центр 

учбової літератури, 2010. ─ 536 с. 

2. Головко Т.В. Фінансовий облік: підручник / Т.В. Головко. - К. : КНЕУ, 

2008. - 410 с. 

3. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 

стандартами: навч. посіб. / І.В. Жолнер. ─ К.: Центр учбової 

літератури, 2012. ─ 368 с. 

4. Коблянська І.О. Фінансовий облік: Навч. посіб. – К.:Знання. – 2014. – 

473с.  

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: Підручник / Н.М. Ткаченко. - 5-те вид. допов. і перероб. - К.: 

Алерта, 2011. - 976 с. 

 

Додаткова література 

1. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. посіб./ Є.Ю. 

Шара, О.О. Бідюк, І.Є. Соколовська-Гонтаренко. ─ К.: Центр учбової 

літератури, 2011. ─ 424 с. 

2. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посібник / за ред. 

Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр 

«Ажур», 2011. – 1220 с. 

3. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: 

підручник / А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., 

переробл. і доповн. – К.: Знання, 2011. – 422 с. 

4. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, 

економічного контролю та аналізу: Підручник – К.: КНЕУ, 2014 – 412 

с. ISBN 966-576-730-4 

5. Лень В.С., Тливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: Основи та 

практика. Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 

2014. – 576с. .  

 

 

Голова фахової атестаційної комісії  Л. Я. Шевченко 


