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Пояснювальна записка
Програма фахового вступного випробування для
здобуття освітнього ступеня бакалавр за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування» в Черкаському державному бізнесколеджі складається з пояснювальної записки, переліку тем,
що виносяться на вступні випробування, вимог до рівня
підготовки, критеріїв оцінювання знань та списку
рекомендованої літератури.
Мета фахового вступного випробування – визначення
фахового рівня підготовленості вступників, які бажають
продовжити навчання для отримання освітнього ступеня бакалавр
за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
Вимоги до фахового рівня підготовленості вступників.
Обов’язковою умовою для вступу на здобуття освітнього
ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання є:
- наявність диплома освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спорідненою спеціальністю;
- сертифікат ЗНО з української мови та літератури як
обов’язковий і один сертифікат ЗНО з двох конкурсних предметів
на вибір: математики або історії України за 2017, 2018, 2019 або
2020 роки:
- успішне складання фахового вступного випробування.
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Характеристика змісту програми
Програму фахового вступного випробування складено у
відповідності до вимог Освітньо-професійної програми підготовки
фахівців за ОКР «молодший спеціаліст» спеціальності 071 «Облік
і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».
За структурою фахове вступне випробування зі
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» включає завдання з
двох фахових дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінанси» та
складається з наступних елементів, які входять до кожного білету:
- тестових завдань: до кожного білету з кожної із зазначених
дисциплін входить блок тестових завдань закритого типу по 10
тестів (з наведених чотирьох варіантів відповідей належить обрати
один правильний);
- практичного завдання: до кожного білету з дисциплін
«Бухгалтерський облік» та «Фінанси» входить по одному
практичному завданню (табл. 1).
Таблиця 1
Структура екзаменаційного білета
№

Назва дисципліни

1.

Бухгалтерський облік

2.

Фінанси
Разом:

Види та кількість завдань
1 - блок тестових завдань
1 - практичне завдання
1 - блок тестових завдань
1 - практичне завдання
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Білети охоплюють всі теми із зазначених дисциплін,
відповідно до ОПП молодшого спеціаліста за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування».
Для підготовки і складання фахового вступного
випробування вступникам відводиться три астрономічні години
(180 хв).
Порядок проведення фахового вступного випробування
визначається Правилами прийому до Черкаського державного
бізнес-коледжу.
5

ПРОГРАМА
Зміст навчальної дисципліни
«Бухгалтерський облік»
Змістовий модуль 1. Основи бухгалтерського обліку
ТЕМА
1.
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ
ОБЛІК
ЙОГО
СУТНІСТЬ І ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Сутність, принципи , види господарського обліку. Завдання
та вимоги до обліку. Класифікація вимірників. Облікова політика
підприємства. Господарські операції. Організація обліку на
підприємстві.
ТЕМА 2. ПРЕДМЕТ І МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського
обліку. Характеристика методу бухгалтерського обліку і його
елементів. Сутність та значення вартісної оцінки. Оцінка об’єктів
обліку. Суть калькулювання. Класифікація господарських засобів
та джерел їх утворення.
ТЕМА 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС
Сутність балансу, його призначення, види балансу. Двоїсте
групування статей балансу. Структура активу балансу. Структура
пасиву балансу. Типи змін в балансі під впливом господарських
операцій.
ТЕМА 4. РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ І
ПОДВІЙНИЙ ЗАПИС
Сутність та види бухгалтерських рахунків. Активні рахунки.
Пасивні рахунки. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки.
Субрахунки. Подвійний запис. Шахова відомість. Оборотно –
сальдова відомість. Взаємозв’язок рахунків з балансом
підприємства. Побудова рахунку: дебет, кредит, залишок (сальдо).
ТЕМА
5.
ПЕРВИННЕ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ,
ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ
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Поняття документування, його суть і значення.
Класифікація документів, вимоги до їх змісту. Реквізити
бухгалтерських документів. Документообіг га підприємстві.
Порядок зберігання бухгалтерських документів.
Змістовий модуль 2 . Організація бухгалтерського обліку
ТЕМА 6. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО
ОБЛІКУ
Економічна сутність плану рахунків бухгалтерського обліку.
Структура плану рахунків. Сфера застосування плану рахунків
активу, зобов’язань і капіталу.
ТЕМА 7. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Поняття, класифікація облікових регістрів. Журнальноордерна форма обліку. Меморіально – ордерна форма обліку.
Спрощена форма обліку. Автоматизована форма обліку. Помилки в
бухгалтерських документах та методи їх виправлення.
ТЕМА 8.ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
Економічна сутність засобів виробництва та їх роль в
економічному розвитку країни. Складові частини і характеристика
необоротних активів підприємства. Визнання основних засобів як
активів підприємства. Класифікація і первісна оцінка основних
засобів. Характеристика рахунків, в межах яких здійснюється
синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Інвентарний
облік наявності і руху основних засобів. Економічна сутність
амортизації основних засобів. Методи та методика нарахування
амортизації основних засобів. Синтетичний та аналітичний облік
амортизації і зносу основних засобів. Загальна схема записів з
обліку амортизації і зносу основних засобів. Поняття, визначення
та економічна сутність нематеріальних активів, їх склад і види.
Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів.
Характеристика рахунків з обліку нематеріальних активів.
Інвентарний облік нематеріальних активів. Документальне
оформлення надходження та первісна оцінка нематеріальних
активів. Облік процесу придбання і створення нематеріальних
активів. Амортизація нематеріальних активів, визначення строку
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використання окремих об’єктів
нематеріальних
активів.
Документальне оформлення та облік вибуття і списання
нематеріальних активів. Економічна сутність виробничих запасів і
завдання обліку. Визнання виробничих запасів як активів
підприємства. Класифікація запасів. Первісна оцінка виробничих
запасів.
Матеріально
відповідальні
особи
та
порядок
документального оформлення матеріальної відповідальності.
Документальне оформлення та облік надходження виробничих
запасів. Облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Методи
оцінки використаних запасів. Особливості обліку малоцінних та
швидкозношуваних предметів (МШП). Заробітна плата, її суть та
форми. Роль та значення зарплати у формуванні доходів населення.
Склад фонду оплати праці. Методика розрахунку суми заробітної
плати за різних форм і систем оплати праці. Утримання із зарплати.
Нарахування єдиного соціального внеску на фонд оплати праці
працівників підприємства. Відображення розрахунків з оплати
праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. Доходи , витрати
та напрями використання прибутку.
ТЕМА 9. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Сутність та порядок заповнення Балансу, Звіту про
фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів за прямим та
непрямим методом, Звіт про власний капітал та Примітки до
фінансової звітності підприємства. Класифікація звітності.
Користувачі звітності.
Рекомендована література
Основна
1. Бухгалтерський облік: у схемах і таблицях: навч.посібник /
[Зінченко О.В., Радіонова Н.Й., Хаустова Є.Б. та ін.];під заг.
ред. М. І. Скрипник. – Київ: «Центр учбової літератури», 2017.
– 340 с.
2. Бурлан С. А. Бухгалтерський облік (загальна теорія) : навч.
посіб. / С. А. Бурлан, Н. В. Каткова. – Миколаїв : Вид-во ЧНУ
ім. Петра Могили, 2018. – 272 с.
3. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік .
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6. Гудзь Н.В. Бухгалтерський облік : навч. Посібник / Н.В
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літератури., 2016. – 424с.
7. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / О.В.
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Слюсаренко. –К.: Центр навчальної літератури., 2017. – 388с.
Додаткова
1. Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову
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товарів // Бухгалтерія в сільському господарстві – 2008. - № 3. –
С. 2.
5. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік на
підприємствах України: підручник для студентів ВУЗІВ / Н.М.
Ткаченко. – 5 видання – К. : А.С.К., 2009. – 784с.
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Зміст навчальної дисципліни
«ФІНАНСИ»
Змістовий модуль 1. Теоретичні основи фінансів
ТЕМА 1. СУТЬ ФІНАНСІВ, ЇХ ФУНКЦІЇ І РОЛЬ
Поняття, сутність і місце фінансів підприємств у фінансовій
системі. Функції фінансів підприємств, їх внутрішня властивість і
форма прояву їх сутності. Поняття фінансової діяльності
підприємств і її організація. Зміст і завдання фінансової роботи на
підприємствах. Управління фінансами підприємств.
ТЕМА 2. ФІНАНСОВА СИСТЕМА І ФІНАНСОВИЙ
МЕХАНІЗМ
Фінансова система як сукупність ланок економічних
відносин. Функції фінансової системи. Інфраструктура фінансової
системи. Елементи фінансової системи: фінанси держави, фінанси
підприємств, фінанси населення, бюджетна система, грошовокредитна система, валютний ринок, фондовий ринок, страховий
ринок. Управління фінансовою системою країни. Визначення, цілі і
зміст фінансової політики держави. Види фінансової політики
держави на різних стадіях циклічного розвитку економіки.
Внутрішні та зовнішні чинники, що впливають на фінансову
політику держави. Поняття про фінансовий механізм і його
інструменти.
ТЕМА 3. ПОДАТКОВА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Сутність, призначення та функції податків. Класифікація
податків. Принципи оподаткування. Характеристика елементів
податку. Основні види податків та механізм їх обчислення.
Загальнодержавні податки, їх структура та порядок встановлення.
Склад місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення.
Законодавство України про оподаткування. Основні види податків
та механізм їх стягнення.
Об’єктивна необхідність податкової системи і вимоги до неї.
Структурна будова податкової системи. Методи побудови
податкових систем. Державна фіскальна служба. Склад фіскальної
служби України. Законодавство та функції ДФС.
11

ТЕМА 4. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ
Сутність та призначення бюджету держави. Значення
державного бюджету в господарському механізмі держави. Бюджет
як економічна категорія, його об’єкти та суб’єкти. Бюджет як
основний фінансовий план держави. Бюджетний устрій і бюджетна
система. Принципи побудови бюджетної системи. Державний
бюджет: поняття та функції. Місцеві бюджети України. Функції
місцевих бюджетів. Зведений бюджет: сутність та призначення.
Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції,
дотації. Бюджетні позички, порядок їх видавання і погашення.
Бюджетний процес, його складові та регламентування. Бюджетне
планування, його завдання, методи і принципи. Виконання
Державного бюджету.
ТЕМА 5. БЮДЖЕТНИЙ ДЕФІЦИТ
Бюджетний дефіцит як економічна категорія. Причини
виникнення та джерела покриття бюджетного дефіциту.
Регулювання бюджетного дефіциту.
Показники стану бюджету — профіцит бюджету і
бюджетний дефіцит. Причини виникнення та погашення
бюджетного дефіциту та профіциту, припустимі межі.
ТЕМА 6. ДЕРЖАВНІ ДОХОДИ ТА ВИДАТКИ
Сутність та класифікація державних доходів , державних
видатків. Джерела і методи формування доходів бюджету.
Сутність, характеристика, склад державних видатків розвитку та
поточних видатків.
Характеристика офіційних трансфертів, податкових та
неподаткових надходжень та державних цільових фондів, джерела
формування доходу країни.
Змістовий модуль 2. Фінансова діяльність
ТЕМА 7. ДЕРЖАВНИЙ КРЕДИТ І ДЕРЖАВНИЙ БОРГ
Сутність і функції державного кредиту як економічної
категорії. Держава як позичальник, кредитор і гарант. Вплив
державних запозичень на стан економіки. Виникнення і види
державного боргу. Показники навантаження державного боргу на
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економіку. Емісійний і неемісійний способи покриття державного
боргу. Внутрішні і зовнішні джерела покриття державного боргу.
Управління державним боргом.
ТЕМА 8. ФІНАНСИ ГОСПОДАРСЬКИХ СУБ’ЄКТІВ
Сутність, роль та призначення державних цільових фондів
на сучасному етапі. Трансформація функцій державних фондів в
умовах перехідної економіки. Класифікація державних цільових
фондів. Економічні та соціальні державні цільові фонди.
Фінанси комерційних підприємств, громадських організацій
та благодійних установ. Сутність та значення соціального захисту
населення України на сучасному етапі. Принципи соціального
страхування.
Джерела формування фондів державного соціального
страхування України. Роль системи соціального захисту
безробітних у вирішенні соціально економічних проблем в Україні.
Державні цільові фонди місцевих органів влади. Валютні та
резервні фонди місцевих органів влади.
ТЕМА 9. ФІНАНСОВИЙ РИНОК
Характеристика фондового ринку та його інфраструктура.
Суб’єкти фондового ринку та види їх діяльності. Фактори, що
впливають на стан фондового ринку. Основні моделі фондового
ринку. Ф’ючерсний ринок валютних ставок. Характеристика і
призначення інвестиційних сертифікатів. Похідні цінні папери, їх
характеристика та використання. Елементи централізованої
системи обігу цінних паперів на фондовому ринку. Структура і
місце ринку цінних паперів у системі фондового ринку. Джерела
капіталу та принципи функціонування фондового ринку.
Українська фондова біржа.
Економічна сутність і призначення фінансового ринку.
Ефективність фінансового ринку — оптимізація розподілу
фінансових ресурсів. Механізм функціонування: взаємодія попиту і
пропозиції на грошові ресурси.
ТЕМА 10. МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ
Роль фінансів у розвитку міжнародних зв’язків і світової
торгівлі. Фактори, що впливають на міжнародні фінансові потоки.
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Грошові потоки в міжнародних фінансових відносинах: оплата
експорту та імпорту, фінансові операції, міждержавна допомога.
Формування міжнародних фінансів: фінансів міжнародних
організацій і фінансових інститутів. Фінансові інститути ООН.
Світова валютна система. Міжнародні фінансові ринки і світові
фінансові центри. Валютний курс. Види конвертованості валют.
Валютна система України.
ТЕМА 11. МІСЦЕВІ ФІНАНСИ
Історичний розвиток органів місцевого самоврядування.
Специфічні ознаки місцевих фінансів. Елементи системи місцевих
фінансів: видатки, доходи та способи їх формування, інститути
місцевих фінансів (бюджети, податки, комунальний кредит тощо),
суб’єкти та об’єкти фінансових відносин, фінансові відносини у
межах фінансової системи. Вплив місцевих фінансів на економіку
та соціальну сферу держави через функції місцевих фінансів.
Функції місцевих фінансів: перерозподіл ВВП, фіскальна функція,
фінансування громадських послуг, стимулювання економічного
зростання, контролююча.
ТЕМА 12. СТРАХУВАННЯ І СТРАХОВИЙ РИНОК
Економічна необхідність і роль страхування в забезпеченні
безперервного суспільного виробництва. Особливості фінансових
відносин у сфері страхування. Функції страхування. Суб’єкти
страхових відносин: страховик, страхувальник, застрахований,
вигодонабувач. Форми і методи страхового захисту. Система
страхових фондів. Класифікація страхування за об’єктами.
Майнове страхування. Особисте страхування. Страхування
відповідальності. Перестрахування і співстрахування.
Страховий ринок. Поняття страхового ринку, його
організаційна структура. Учасники страхового ринку.
Рекомендована література
Основна:
1. Грушко В.І., Наконечна О.С., Чумаченко О.Г. Національні
фінанси: Підручник. – К. : ВНЗ «Університет економіки та
права «КРОК», 2017. – 660с
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2. Державні фінанси : підручник / І. Г. Ткачук. - ІваноФранківськ : Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника, 2015. - 510
с.
3. Каламбет С.В. Фінанси підприємств. Практикум: Навч.
посіб. / С.В. Каламбет, С.В. Іванов, Ю.В. Півняк – Дніпро:
2016.- 240 с.
4. Місцеві фінанси : підручник / авт. кол. ; за ред. д-ра екон.
наук, проф. О. Б. Жихор, д-ра екон. наук, проф. О. П.
Кириленко. – К. : УБС НБУ, 2015. – 579 с.
5. Стойко О.Я., Дема Д.І. Фінанси: підручн. / О.Я. Стойко, Д.І.
Дема; за ред. О.Я. Стойка. – К.: Алерта, 2017. – 406 с.
6. Тарасенко, І. О. Фінанси підприємств : підручник / І. О.
Тарасенко, Н. М. Любенко. – К. : КНУТД, 2015. – 360 с. – ISBN
978-966-7972-43-1.
7. Фінанси : навчальний посібник [Електронний ресурс] / І. В.
Журавльова, О. В. Гаврильченко, О. П. Полтініна та ін. ; за заг.
ред. д-ра екон. наук, професора І. В. Журавльової. – Харків :
ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 330 с.
8. Фінанси: Навчальний посібник: експрес курс / [Волохова І.
С., Шикіна Н. А., Волкова О. Г. та ін.] за заг. ред. Волохової І.
С. Харків: Видавництво «ПромАрт», 2018. – 262 с
9. Фінанси. Підручник / І.О. Лютий, С.Я. Боринець, З.С.
Варналій, та ін.; за ред. д.е.н., проф. І.О. Лютого. – Київ :
Видавництво Ліра-К, 2017. – 720 с.
Допоміжна
1. Про цінні папери та фондовий ринок : Закон України від
23.02.2006 ; № 3480-IV – Верховна Рада України [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/3480-15
2. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків :
Закон України від 12.07.2001 - № 2664-III [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/go/2664-14
3. Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні :
Закон України від 30.10.1996 № 448/96-вр – Верховна Рада
України
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-вр
4. Про Національний банк України: Закон України від
20.05.1999 р. № 679-XIV (зі змін, і доп.) // Законодавчі і
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нормативні акти з банківської діяльності (Додаток до журналу
"Вісник Національного банку України") – 2001.–С.3–26.
Інформаційні ресурси
1. Офіційний сайт Верховної Ради України [Електронний
ресурс] . – Режим доступу: URL: http://www.rada.gov.ua. –
Назва з екрана.
2. Офіційний сайт Державної служби статистики України
[Електронний ресурс] .
– Режим доступу: URL:
http://www.ukrstat.gov.ua/ – Назва з екрана.
3. Офіційний сайт Міністерства економіки, торгівлі та
сільського господарства України [Електронний ресурс] . –
Режим доступу: URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA –
Назва з екрана.
4. Офіційний сайт Міністерства соціальної політики
України[Електронний ресурс] . – Режим доступу: URL:
http://www.msp.gov.ua. – Назва з екрана.
5. Офіційний
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Міністерства
фінансів
України
[Електронний ресурс] .
– Режим доступу: URL:
https://www.mof.gov.ua/uk. – Назва з екрана.
6. Офіційний сайт Національного банку України [Електронний
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Взірець екзаменаційного білету з фахового вступного
випробування

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Тести
1.1. Натуральний вимірник виражається в:
а) грн., тис. грн.;
б) відсотках;
в) кг., метрах, тонах;
г) людино – днях.
1.2. Облік доходів регламентується:
а) П(С)БО 14;
б) П(С)БО 15;
в) П(С)БО 16;
г) П(С)БО 19.
1.3. Клас 2 плану рахунків відображає:
а) власний капітал;
б) зобов’язання;
в) запаси;
г) основні засоби.
1.4. Що належить до нематеріальних активів:
а) права користування природними ресурсами;
б) авторські та суміжні з ними права;
в) гудвіл;
г) всі відповіді є вірними.
1.5. Користувачами управлінського обліку є:
а) внутрішній персонал;
б) кредитори;
в) органи ДФС;
г) немає правильної відповіді.
1.6. Яким записом відображається нарахування зносу основних
засобів основного виробництва:
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а) Дт 91
б) Дт 23
в) Дт 131
г) Дт 10

Кт 23;
Кт 131;
Кт 23;
Кт 131.

1.7. Бухгалтерський запис Дт 371 Кт 301 означає:
а) перерахування авансу постачальникові;
б) залік раніше одержаного авансу;
в) взаємозалік заборгованостей;
г) немає правильної відповіді.
1.8. На якому субрахунку ведеться облік розрахунків з
вітчизняними постачальниками та підрядниками:
а) 632;
б) 361;
в) 631;
г) 371.
1.9. Витрати на збут відображаються на рахунку:
а) 93;
б) 90;
в) 92;
г) 94.
1.10. Залишок за активним рахунком відображається:
а) в кредиті;
б) в дебеті;
в) в пасиві;
г) не відображається на рахунках.
2. Тести
2.1. Термін «фінанси» походить від латинського «financia», що в
перекладі означає:
а) грошовий потік;
б) скарбниця ;
в) грошовий платіж;
г) фінансовий платіж.
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2.2.Головним об’єктом фінансових відносин є:
а) кошти громадян;
б) грошові ресурси підприємств;
в) валовий внутрішній продукт;
г) чистий дохід.
2.3. Суб’єктами фінансових відносин є:
а) держава, суб’єкти господарювання, населення;
б)
державні
службовці,
працівники
ДФС,
суб’єкти
господарювання;
в) населення, державні підприємства, державна служба охорони;
г) державний бюджет, цільові державні фонди, державний кредит.
2.4. Залежно від джерел формування,
поділяються на:
а) державні і місцеві;
б) централізовані і децентралізовані;
в) внутрішні і зовнішні;
г) власні і позичені.

фінансові

ресурси

2.5. Кредитори та позичальники – це суб’єкти:
а) страхового ринку;
б) ринку позичкових капіталів;
в) ринку цінних паперів;
г) ринку нерухомості.
2.6. Фінансовий ринок за періодом обертання фінансових активів
поділяється на:
а) державні цільові фонди і страхування;
б) ринок грошей і ринок капіталів;
в) фінанси державного сектору і державний кредит;
г) державні цільові фонди і державний кредит.
2.7. Що є предметом фінансів?
а) фінансові ресурси;
б) фінансові відносини;
в) гроші;
г) капітал.
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2.8. Основними функціями фінансів є:
а) контрольна, економічна, стимулювальна;
б) розподільча, стимулююча, відтворювальна, регулювальна;
в) розподільча, контрольна;
г) фіскальна, розподільча, регулювальна.
2.9. Основним завданням Міністерства фінансів України є: а)
міжнародне співробітництво у сфері оподаткування;
б) загальне керівництво всією фінансовою системою країни;
в) касове виконання бюджету;
г) позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного
бюджету.
2.10. Основним завданням Державної фіскальної служби України
є:
а) забезпечення формування єдиної державної податкової та митної
політики;
б) вироблення основ і напрямів фінансової політики держави та
вжиття заходів щодо їх реалізації;
в) касове виконання бюджету;
г) позавідомчий контроль за складанням і виконанням Державного
бюджету.
3. Задача
Розрахувати експортну, імпортну квоти країн та залежності від
міжнародної торгівлі, зробити висновки щодо відкритості
національних економік
Країни
Франція
Канада

14 330
1 564

Експорт,
млрд. дол.
США
2 022
461,8

Велика Британія

2 787

468,7

645,7

Німеччина

3 818

1 530

1 202
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ВВП, млрд.
дол. США

Імпорт,
млрд. дол.
США
2 190
436,7

4. Задача.
За наведеними господарськими операціями скласти
кореспонденцію рахунків та визначити фінансовий результат.
№
Зміст операції
Дт Кт
Сума
Відображено дохід від реалізації товару
покупцеві
2 Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ
3 Відображено собівартість реалізованих
товарів
4 Списано на фінансовий результат доход
від реалізації товарів
5 Списано на фінансовий результат
собівартість реалізованих товарів
6 Списано на фінансовий результат
адміністративні витрати
7 Списано на фінансовий результат витрати
на збут
8 Нараховано податок на прибуток
9 Списано на фінансовий результат податок
на прибуток
10 Фінансовий результат (прибуток, збиток)
1

13800
?
6400
?
?
1400
800
?
?
?
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Критерії оцінювання
Для конкурсного відбору осіб, які склали фахове вступне
випробування
використовується
конкурсний
бал,
який
обчислюється за шкалою від 100 до 200 балів.
Виконання всіх завдань з двох навчальних дисциплін
оцінюється максимально у 200 балів, кожна по 100 балів з
наступним їх розподілом: один блок тестових завдань –
максимально 60 балів; практичне завдання – максимально 40 балів
кожне.
Конкурсний бал для вступу на навчання для здобуття
освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста розраховується за формулою:
конкурсний бал (КБ) = ПІ + П2 + ПЗ,
де ПІ - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або
вступних іспитів з української мови і літератури (за шкалою від
100 до 200 балів),
П2 - оцінки зовнішнього незалежного оцінювання або
вступних іспитів з математики (математики або історії України для
небюджетних конкурсних пропозицій) (за шкалою від 100 до 200
балів),
ПЗ - оцінка фахового вступного випробування (за шкалою
від 100 до 200 балів).
Мінімальні значення кількості балів з фахового вступного
випробування для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного
рівня молодшого спеціаліста, з якими вступник допускається до
участі у конкурсі не менше ніж 100 балів.
Критерії оцінювання тестових завдань
Блок тестових завдань з кожної дисципліни складається з
десяти запитань. До кожного тестового запитання пропонується
чотири варіанти відповіді, з яких лише один правильний. Завдання
вважається виконаним, якщо вибрана і позначена правильна
відповідь. Завдання вважається невиконаним у випадках: а)
позначено неправильну відповідь; б) позначено два або більше
варіантів відповіді, навіть якщо серед них є правильна відповідь; в)
правильну відповідь не позначено взагалі.
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Кожна правильна відповідь оцінюється в 6 балів, таким
чином максимальна кількість балів за вірно виконаний один блок
тестових завдань становитиме 60 балів, за два блоки – 120 балів.
Критерії оцінювання практичних завдань
Результати виконання одного практичного завдання
оцінюються максимально у 40 балів з таким розподілом за
шкалою:
31–40 балів – вступник демонструє високий рівень
практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання, володіє
основними методами його виконання з правильним застосуванням
економіко-математичних формул, дотримується усіх вимог щодо
його оформлення, правильно і чітко самостійно формулює
висновки, але при цьому допускає несуттєві помилки.
21–30 балів – вступник демонструє достатній рівень
практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання, володіє
основними методами його виконання з правильним застосуванням
економіко-математичних формул, але допускає незначні
порушення щодо послідовності виконання практичних дій,
несуттєві помилки та неточності у самостійному формулюванні
висновків.
11–20 балів – вступник демонструє посередній рівень
практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання,
недостатньо володіє методикою його виконання, допускає суттєві
помилки при розв’язуванні задач, нечітко обґрунтовує висновки.
0–10 балів – вступник демонструє низький рівень
практичних умінь та навичок у розв’язуванні завдання,
недостатньо володіє методикою його виконання, допускає
принципово суттєві помилки, демонструє нездатність застосування
набутих знань при розв’язуванні практичних завдань та
формулюванні обґрунтованих висновків.
При вирішенні задач бали можуть бути зняті за
неправильний хід рішення задачі, відсутність висновку, неправильні
розрахунки, відсутність пояснень до задачі.
Таким чином, результати оцінювання вступного фахового
випробування для вступу на здобуття ОС бакалавр за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» відповідно до
визначених об'єктивних критеріїв визначаються шляхом сумування
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отриманих балів з кожної дисципліни (табл. 2).
Таблиця 2
Таблиця підсумкового оцінювання результатів
фахового вступного випробування
Екзаменаційні завдання Бали за навчальними дисицплінами:
Бухгалтерський
Фінанси
облік
Блок тестових завдань
60
60
Практичне завдання
40
40
100
100
Разом:
200
УВАГА! У разі використання заборонених джерел вступник на
вимогу викладача залишає аудиторію, а його екзаменаційна робота
не оцінюється.
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