
ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ 

«УНІВЕРСИТЕТ КОРОЛЯ ДАНИЛА» 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

на засіданні Вченої ради 

«25» березня 2021 р., протокол №10 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

фахового вступного випробування 

для прийому на навчання за  

першим (бакалаврським) рівнем 

зі спеціальності: 071 Облік і оподаткування 

Освітня програма: «Облік та бізнес-аналітика» 

Галузь знань: 07 Управління та адміністрування 

(денної та заочної форми навчання) 

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста,  

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра,  

освітнього ступеня молодшого бакалавра 

 

 

 

 

 

 

 

 

Івано-Франківськ  

2021 р. 

  



Шинкар С.М. Програма фахового вступного випробування для першого 

(бакалаврського) рівня галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік та 

бізнес-аналітика» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, 

освітнього ступеня молодшого бакалавра / Шинкар С.М./ Борович О.В./ 

Гавадзин Н.О./ Цюцяк І.Л./ Цюцяк А.Л. – Івано-Франківськ: ЗВО «Університет 

Короля Данила», 2021. – 8 с.  

  

  

Укладачі: Шинкар С.М. – к.е.н., завідувач кафедри управління та 

адміністрування; 

Борович О.В. – к.е.н.,  професор кафедри управління та 

адміністрування; 

Гавадзин Н.О. –  к.е.н., доцент кафедри управління та 

адміністрування; 

Цюцяк І.Л. – старший викладач кафедри управління та 

адміністрування; 

Цюцяк А.Л. – старший викладач кафедри управління та 

адміністрування. 

 

 

 

 

 

Програму затверджено на засіданні кафедри управління та 

адміністрування (протокол №8 від 03 березня 2021 року) 



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Навчання за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» (Освітня 

програма «Облік та бізнес-аналітика») направлене на підготовку фахівців, 

здатних розв’язувати складні спеціалізовані завдання та прикладні проблеми у 

сфері обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування. 

Метою фахового вступного випробування за спеціальністю 071 «Облік 

і оподаткування» є визначення рівня професійних знань та умінь необхідних 

для опанування дисциплін за програмою підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (Освітня програма «Облік та бізнес-аналітика»). 

Фахове вступне випробування здійснюється шляхом оцінювання рівня 

професійних знань, умінь та навичок вступників з використанням 

загальнодержавних методів комплексної діагностики. 

Зміст програми фахового вступного випробування. Для проведення 

фахового вступного випробування екзаменаційні завдання формуються з 

фахових дисциплін. 

Фахове вступне випробування проводиться у письмовій формі та триває 2 

академічні години. Під час випробовування використовується кулькова або 

гелева ручка чорного чи синього кольору та калькулятор. Усі інші речі та 

пристрої використовувати заборонено. Мобільні телефони під час вступного 

випробування повинні бути виключені. Порядок проведення вступного 

випробування визначається «Правилами прийому до ПВНЗ Університет Короля 

Данила в 2021 році». 

 

2. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

 

Перелік теоретичних питань, що виносяться на фахове вступне 

випробування: 

1. Господарський облік та його види. 

2. Види бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

3. Користувачі облікової інформації. 

4. Вимірники, що застосовуються в бухгалтерському обліку. 

5. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. 

6. Характеристика господарських засобів підприємства. 

7. Характеристика джерел утворення господарських засобів 

підприємства. 

8. Метод бухгалтерського обліку, основні його елементи. 

9. Поняття, будова та зміст бухгалтерського балансу. 

10. Поняття та характеристика необоротних активів; оборотних активів; 

необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп вибуття. 



11. Поняття та характеристика власного капіталу; довгострокових 

зобов’язань і забезпечень; поточних зобов’язань і забезпечень; зобов’язань, 

пов’язаних з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами 

вибуття. 

12. Характеристика типів господарських операцій. Вплив господарських 

операцій на баланс. 

13. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова. 

14. Характеристика активних, пасивних та активно-пасивних рахунків. 

15. Сутність і значення подвійного запису. 

16. Характеристика синтетичних рахунків бухгалтерського обліку. 

17. Характеристика аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. 

18. Характеристика та значення оборотної відомості за синтетичними 

рахунками. 

19. Характеристика та значення оборотних відомостей за аналітичними 

рахунками. 

20. Поняття та значення документів бухгалтерського обліку. 

21. Вимоги до змісту і оформлення документів. 

22. Основні та додаткові реквізити документів. 

23. Поняття та значення документообороту на підприємстві. 

24. Класифікація документів за різними ознаками. 

25. Види, суть та значення інвентаризації. 

26. Умови обов’язкового проведення інвентаризації. 

27. Порядок та строки проведення інвентаризації виробничих запасів. 

28. Порядок та строки проведення інвентаризації основних засобів, 

29. Порядок та строки проведення інвентаризації грошових коштів та 

розрахунків. 

30. Порядок визначення результатів інвентаризації. 

31. Облік результатів інвентаризації. 

32. Принципи та види оцінок основних засобів. 

33. Принципи, види та методи оцінки виробничих запасів. 

34. Поняття та види калькуляцій. 

35. Поняття та характеристика основних статей калькуляцій. 

36. Поняття, облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат. 

37. Облік процесу постачання. 

38. Поняття та загальна класифікація витрат підприємства. 

39. Склад виробничої собівартості продукції (робіт і послуг). 

40. Поняття, склад, облік та розподіл загальновиробничих витрат. 

41. Облік процесу виробництва. 

42. Поняття та оцінка готової продукції. 

43. Облік процесу реалізації. 

44. Поняття та порядок визначення фінансових результатів діяльності. 

45. Облік процесу реалізації. 



46. Облік адміністративних витрат. 

47. Облік витрат на збут. 

48. Облік фінансових результатів діяльності. 

49. Поняття облікових регістрів, їх класифікація та значення. 

50. Види помилок у бухгалтерських записах, способи їх виявлення та 

виправлення. 

51. Сутність та значення бухгалтерської звітності. 

52. Класифікація бухгалтерської звітності. 

53. Мета, завдання та значення фінансової звітності. 

54. Склад і форми фінансової звітності. 

55. Основні принципи фінансової звітності. 

56. Роль, поняття та основні ознаки підприємства.  

57. Правові основи діяльності підприємств.  

58. Класифікація підприємств.  

59. Поняття, характерні властивості і основні моделі середовища 

підприємств.  

60. Зовнішнє середовище підприємств.  

61. Внутрішнє середовище підприємств.  

62. Ресурсне забезпечення підприємств. 

63. Сутність і принципи управління підприємством.  

64. Концептуальні підходи та методи управління.  

65. Рівні управління підприємством.  

66. Формування та типи організаційних структур управління 

підприємствами.  

67. Організаційно-виробничі структури підприємств. 

68. Сутність і види планування на підприємстві.  

69. Планування виробництва на підприємствах.  

70. Бізнес-планування у діяльності підприємств. 

71. Економічна суть та класифікація основних засобів.  

72. Зношення основних засобів.  

73. Амортизація основних засобів.  

74. Основні напрямки поліпшення використання основних засобів і 

виробничих потужностей. 

75. Економічна сутність оборотних активів.  

76. Класифікація оборотних активів.  

77. Визначення потреби в оборотних активах.  

78. Ефективність використання оборотних активів. 

79. Поняття та види нематеріальних активів.  

80. Оцінка нематеріальних активів. 

81. Персонал підприємства та його класифікація.  

82. Показники чисельності, руху та якісного складу персоналу.  

83. Продуктивність праці та її оцінка на підприємствах.  



84. Мотивація праці.  

85. Оплата праці працівників підприємств.  

86. Соціально-економічна сутність, функції та основні принципи 

організації оплати праці.  

87. Форми і системи оплати  праці.  

88. Доплати, надбавки до заробітної плати та преміювання персоналу 

підприємств.  

89. Управління персоналом. 

90. Формування виробничої програми.  

91. Планування зниження витрат підприємств. 

92. Поняття, функції та значення цін у діяльності підприємств.  

93. Фактори ціноутворення та види цін.  

94. Особливості формування цін для підприємств.  

95. Сутність та класифікація інвестицій.  

96. Інновації та інноваційна діяльність.  

97. Джерела фінансування інвестицій та інновацій.  

98. Основи податкової системи України.  

99. Види податків їх переваги та недоліки.  

100. Особливості оподаткування підприємств. 

101. Інформаційна база для оцінки результатів діяльності та фінансового 

стану підприємства.  

102. Оцінка результатів діяльності та фінансового стану підприємств.  

103. Економічна оцінка ефективності діяльності підприємств.  

104. Сутність економічної безпеки підприємства.  

105. Організація економічної безпеки підприємств. 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

Конкурсний відбір проводиться згідно конкурсного балу, який 

обчислюється шляхом додавання результату фахового вступного випробування, 

середнього балу документа (додатка до диплому молодшого спеціаліста, 

фахового молодшого бакалавра). Середній бал диплому та конкурсний бал 

обчислюється згідно з порядком, визначеним Правилами прийому та вноситься 

до Єдиної бази. 

 

4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Завдання для фахового вступного випробування на навчання за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти включає: – 30 тестових завдань з фахових 

дисциплін. 

Білети мають різні варіанти завдань, приблизно однакового рівня 

складності. 
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