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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Мета вступних випробувань на навчання для осіб, які здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста – з’ясування рівня їх
теоретичних знань та практичних навичок осіб, а також виявлення схильності
до ведення науково-дослідницької та пошуково-аналітичної роботи для
визначення здатності вступників засвоювати відповідні фахові навчальні
програми.
Випробування проходить у формі співбесіди з фахових дисциплін та
передбачає з’ясування рівня теоретичних знань та відповідності цих знань
вимогам освітньої програми зі спеціальностей 071 «Облік і оподаткування»,
6.030509 «Облік і аудит».
До випробувань допускаються особи, що мають диплом молодшого
спеціаліста за спорідненими спеціальностями, а також особи на основі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, здобутого за іншою
спеціальністю.
Програма співбесіди охоплює дисципліни:
1. Бухгалтерський облік (загальна теорія).
2. Аналіз господарської діяльності.
Під час підготовки до вступного випробування рекомендується
користуватися літературою, список якої наведено наприкінці комплексу
матеріалів.
Під час проведення вступних випробувань на навчання для осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, комісія
визначає ступінь готовності вступника до опанування програмного матеріалу
на основі оцінювання якості відповідей на поставлені питання під час
співбесіди з членами екзаменаційної комісії.
Співбесіда проводиться з усіма претендентами стосовно зарахування
на навчання для осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста. Під час співбесіди члени екзаменаційної комісії
ставлять запитання, на які вступник повинен дати максимально повні
відповіді. Кожен член екзаменаційної комісії оцінює якість кожної відповіді,
фіксуючи своє рішення письмово.
2. ЗМІСТОВА ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ
Розділ 1. Бухгалтерський облік
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Структура бухгалтерського обліку.
Поняття та сутність, мета та завдання бухгалтерського обліку.
Законодавче регламентування бухгалтерського обліку.
Види господарського обліку, їх взаємозв’язок.
Принципи побудови та функціонування бухгалтерського обліку.
Предмет бухгалтерського обліку, його об’єкти.
Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку.
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8.
Поняття про господарські операції.
9.
Класифікація господарських засобів за їх функціональною ознакою в
процесі господарської діяльності.
10. Основні елементи методу бухгалтерського обліку, їх взаємовідносини.
11. Класифікація джерел формування господарських засобів.
12. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення.
13. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями.
14. Рахунки бухгалтерського обліку, їх значення, зв’язок з балансом.
Побудова бухгалтерських рахунків.
15. Відображення господарських операцій по бухгалтерським рахункам.
16. Взаємозв’язок бухгалтерських рахунків та балансу.
17. Подвійний запис, його суть і значення.
18. Прості та складні статті бухгалтерського обліку.
19. Синтетичний та аналітичний облік.
20. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.
21. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку.
22. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку.
23. Подвійний запис як елемент методу бухгалтерського обліку.
24. Бухгалтерські рахунки як елемент методу бухгалтерського обліку.
Розділ 2. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
25. Предмет, зміст та задачі аналізу господарської діяльності.
26. Види економічного аналізу господарської діяльності
27. Методи та прийоми аналізу господарської діяльності.
28. Джерела інформації аналізу господарської діяльності.
29. Особливості використання прийому порівняння в аналізі господарської
діяльності.
30. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування в аналізі
господарської діяльності.
31. Суть балансового способу в аналізі господарської діяльності.
32. Спосіб ланцюгових підстановок в аналізу господарської діяльності.
33. Спосіб різниць в аналізі господарської діяльності.
34. Індексний спосіб та його використання в економічному аналізі.
3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ВСТУПНИХ
ВИПРОБУВАНЬ
3.1. Для конкурсного відбору при прийомі для здобуття ступеня
бакалавра за скороченим терміном підготовки або на другий (третій) курс (з
нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, що здобули
освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спорідненою або
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іншою спеціальністю – проводяться вступні випробування у формі співбесіди
з фахових дисциплін відповідно до програм вступних випробувань.
Фахове вступне випробування має на меті визначити рейтинг
вступника, за яким визначається претендент на навчання на підставі
виявлення відповідності рівня їх теоретичних знань та практичної підготовки
вимогам освітньої програми зі спеціальностей 071 Облік і оподаткування,
6.030509 Облік і аудит за ступенем «бакалавр».
В процесі співбесіди комісія повинна оцінити:
1. Системність мислення, вміння пов’язувати окремі проблеми чи
частини явища в єдине ціле.
2. Вміння логічно та послідовно викладати свої думки.
3. Обсяг знань з теоретичних основ дисциплін «Бухгалтерський облік
(загальна теорія)», «Аналіз господарської діяльності».
Оцінка виставляється членами екзаменаційної комісії за відповіді на
поставлені запитання з переліку питань, що складає змістову частину
програми.
Оцінка за результатами співбесіди виставляється за 100-бальною
шкалою.
3.2. Особи, які одержали диплом молодшого спеціаліста за іншою
спеціальністю та виявили бажання навчатися на бакалаврській програмі на
другому (третьому) курсі (з нормативним терміном навчання на вакантні
місця) зі спеціальностей Облік і оподаткування, Облік і аудит складають
додаткове випробування (у формі співбесіди) з дисципліни «Фінансовий
облік».
Додаткове випробування має на меті встановити можливість
випускників інших спеціальностей навчатися за зазначеними програмами.
Оцінка за результатами додаткового фахового випробування
виставляється за 100-бальною шкалою.
3.3. При підрахунку конкурсного балу для осіб, зазначених у п. 3.2
враховується середня оцінка, одержана за фахове вступне випробування та
додаткове вступне випробування.
3.4. Для конкурсного відбору при прийомі на навчання осіб, які
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста спорідненої
спеціальності конкурсний бал обчислюється шляхом додавання:
– балів фахового вступного випробування;
– середнього балу документа про освіту (додатка до диплому).
Результати вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань
освіти.
3.5. Для вступників, які одержали освітньо-кваліфікаційний рівень
молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю, при зарахуванні на
бакалаврську програму конкурсний бал обчислюється як сума середньої
оцінки за фахове вступне випробування та додаткове вступне випробування
й середнього балу додатку до диплома молодшого спеціаліста, та вноситься
до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.
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3.6. Середній бал документа про освіту (додатка до диплому), якщо в
ньому не подано бальної оцінки вступника, розраховується за середньою
арифметичною до десятих та переводиться у 100-бальну шкалу шляхом його
помноження на 20.
Наприклад,
4,4 × 20 = 88 балів.
3.7. У разі, якщо вступник має однакові конкурсні бали, під час
конкурсного відбору враховуються додаткові бали за участь в олімпіадах,
конкурсах, турнірах, наявність публікацій науково-дослідницького
характеру, що відповідають напряму підготовки.
За участь в олімпіадах, конкурсах, турнірах з професійно орієнтованих
дисциплін або спеціальності, наявність опублікованих праць науководослідницького характеру вступник отримує 50 додаткових рейтингових
балів незалежно від кількості та обсягу публікацій чи кількості конкурсів
(олімпіад), в яких вступник приймав участь. Факт наявності та відповідність
змісту публікацій
напряму підготовки
встановлюється
членами
екзаменаційної комісії в процесі розгляду наданих вступником оригіналів або
завірених ксерокопій друкованих видань. У випадку, коли надається
ксерокопія, копіюванню підлягають усі сторінки, на яких розміщена
публікація, а також титульна сторінка і сторінки змісту видання.
4. ЛІТЕРАТУРА
за окремими дисциплінами
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Розділ 1. Бухгалтерський облік
Беленкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: „Каравела”, 2010. –
404 с.
Бухгалтерський облік: загальна теорія. Навчальний посібник для ВНЗ /
В.І. Бачинський, П.О. Куцик, Л.Г. Медвідь, Т.В. Попітіч; Магнолія, 2010.
– 319 с.
Загородній А.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: ЦНЛ, 2011. - 240 с.
Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій. Затверджена наказом Міністерства фінансів України від
30.11.99р. № 291
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
ТМЦ, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої
наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69
Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та
практика: Навч. Посіб. – К: Центр навчальної літератури, 2006. – 556 с.
Лень В.С., Фінансовий облік : Навч. посіб. / В.С. Лень. – К.: ВЦ
«Академія», 2011. – 608 с.
Лишиленко О.В.Теория бухгалтерского учета: Учебник – 2-е изд.
перераб. и доп. – К: ЦУЛ, 2008 – 235 с.
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9. Піроженко О., Кузнєцов В., Андрусь О. Як заповнити первинну
документацію. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Х.: Фактор, 2008. – 256 с. –
(Серія „Як заповнити...”).
10. Плиса В.Й., Бухгалтерський облік. / В.Й. Плиса, З.П. Плиса; – К.: ЦНЛ,
2011. –480 с.
11. Плиса В.Й., Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для ВНЗ / В.Й.
Плиса, З.П. Плиса; – К.: Каравела, 2011. – 520 с.
12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій. Затверджений
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291
13. Положення (стандарти ) бухгалтерського обліку
14. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку, затверджено наказом Міністерства фінансів України від
24.05.95г. №88
15. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні: Закон України
від 16.07.99 р. № 996-XIV
16. Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік. Посібник по виконанню
практичних завдань. – К.: ЦНЛ, 2010. – 349 с.
17. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку.: Підручник.- 2-ге вид.,
перероб. і доп.– К.: Знання, 2006. -525 с.
35. Вареник В.М. Финансы предприятий: слайд-конспект/В.Н. Вареник.
– Д.: Изд-во ДУЭП, 2009. – 128 с.
Василик О.Д. Теорія фінансів: Підручник. / О.Д. Василик. - К.: НІОС,
2000. - 416 с.
36. Опарін В.М. Фінанси: (загальна теорiя). Навч. посiбник / В. М.
Опарiн; Київ. нац. екон. ун-т iм. В. Гетьмана. — 4-те вид. — К. : КНЕУ, 2007.
— 240 с.
Романенко О.Р. Фінанси: Підручник. / О.Р. Романенко. - К.: Центр навчальної
літератури, 2004. – 312 с.
37. Фiнанси: пiдручник / За ред. С. I. Юрiя, В. М. Федосова. — Київ :
Знання, 2008. —611 с. (базовий підручник)
38. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку /
За ред. І.Я. Чугунова. – К.: ДННУ АФУ, 2009. 848 с.
39. Фінанси: збірник завдань для самостійної роботи та контролю знань
/ Г.О. Крамаренко, В.М. Вареник, Ю.В.Горячкіна, З.С. Пестовська, Б.Г.
Філатов. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2009. – 92 с.
40. Юхименко П. І., Федосов В. М., Лазебник Л. Л. та ін. Теорія
фінансів: Підручник / За ред. проф. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К.: ЦУЛ,
2010. - 576 с.
Розділ 3 Аналіз господарської діяльності
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Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір
конкретних ситуацій. Навч. посіб., - К.: ЦУЛ, за ред.. Ковальчук К.Ф., 2012 р.
– 326 с. (базовий підручник)
2. Мних Е.В.Економічний аналіз: Підручник.- Вид. Ліра –К, 2011р.-630
с.
3. Економічний аналіз: Практикум.- К.: Центр навч. літератури, 2005.
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