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Прийом абітурієнтів, які мають диплом молодшого спеціаліста для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за спеціальністю 071 -  

«Облік і оподаткування», проводиться за результатами фахових вступних 

випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з 

дисциплін циклу професійної підготовки: «Теорія бухгалтерського обліку», 

«Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства», «Економічний аналіз».

Програма комплексного тестового завдання підготовлена за типовими 

програмами нормативно-навчального курсу. Завдання програми покликані 

виявити теоретичні знання студентів, навики опрацювання первісного 

матеріалу, аналізу і критичної оцінки щодо існуючої системи 

господарювання на підприємстві.

Програма комплексного тестового завдання розроблена д.е.н, доцентом 

кафедри обліку і оподаткування Трачовою Д.М., к.е.н, доцентом 

Кучерковою С.О., к.е.н, доцентом Сахно Л.А.



1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ 
ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ

Дисципліна “Економіка підприємства”

1. Підприємство як суб’єкт господарювання
2. Підприємницька діяльність суб’єктів господарювання
3. Управління підприємством
4. Персонал підприємства
5. Матеріальні та нематеріальні активи підприємства
6. Обігові кошти
7. Інвестиції підприємства
8. Інноваційна діяльність підприємства
9. Техніко-технологічна база виробництва
10. Організація виробництва
11. Прогнозування, планування та регулювання діяльності 

підприємства
12. Виробництво, якість і конкурентоспроможність продукції
13. Продуктивність, мотивація та оплата праці
14. Витрати та ціни на продукцію підприємства
15. Фінансово-економічні результати діяльності підприємства
16. Реструктуризація та санація підприємства
17. Банкрутство й ліквідація підприємства

Рекомендована література
1. Бондар Н. М. Економіка підприємства. -  К: АСН, 2004.
2. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Мельника Л. Г. -  

Суми: 2004.
3. Економіка підприємства / За заг. ред. д.е.н., проф. Петровича Й. М. -  

Львів: Новий Світ -  2004.
4. Економіка підприємства. Збірник практичних задач і конкретних 

ситуацій: Навчальний посібник / За ред. д.е.н., проф. С. Ф. Покропивного. -  
К: КНЕУ, 2010.

5. Оробчук М. Г., Лисий І. В. Задачі з економіки підприємства та 
методика їх розв’язування: Навчальний посібник. -  Львів: Видавничий центр 
ЛНУ імені Івана Франка, 2012.

Дисципліна «Теорія бухгалтерського обліку»

1 Суть та основні принципи бухгалтерського обліку
2. Предмет, об'єкти і метод бухгалтерського обліку 
3: Рахунки і подвійний запис 
4: Бухгалтерський баланс, типи балансових змін 
5: Форми бухгалтерського обліку



6: Документи. Документооборот
7: Методологія обліку основних господарських процесів
8: Калькуляція та оцінка, інвентаризація .

9: Організація бухгалтерського обліку

Рекомендована література
1. Білуха М. Теорія бухгалтерського обліку. К.: Білуха, 2013-692с.
2. Бутинець Т. Бухгалтерський облік. Навч. пос. Ж.: ЖІТІ, 2012

672с.
3. Бутинець Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.(вид.2-е, 

доп.).Ж.:ЖІТІ, 2011-640с.
4. Завгородний В. Бухгалтерский учет в Украине с использованием 

нац. стандартов. К.: АСК, 2001 -  848с.
5. Лавінська Л., Жилкіна Л., Голенко О. Бухгалтерський облік. К:. 

КНЕУ, 2013 -  370 с.

Дисципліна «Бухгалтерський облік»

1.Облік основних засобів і нематеріальних активів.
2.Облік запасів.
З.Облік грошових коштів.
4.Облік дебіторської заборгованості.
5.Облік кредиторської заборгованості.
б.Облік власного капіталу.
7.Облік доходів і витрат.
8.Основи фінансової звітності підприємства

Рекомендована література

1. Бутинець Т. Бухгалтерський облік. Навч. пос. Ж.: ЖІТІ, 2012
672с.

2. Бутинець Ф. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.(вид.2-е, 
доп.).Ж.:ЖІТІ, 2011-640с.

3. Завгородній В.П. Бухгалтерський облік в Україні: Навч.-практ. 
посібник.- 4-те вид., доп. та перераб.- К.: А.С.К., 2014. - 864 с.

4. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 
в Україні” від 16.07.1999р. № 996-ХІУ зі змінами і доповненнями // 
Спеціальний додаток до тижневика "Дебет-Кредит". - 2000. - С. 14.

5. Палий В.Ф., Соколов Я.В. Теория бухгалтерского учета: Учебное 
пособие. - М.: Финансы и статистика, 2011. - 279 с. ил.



Дисципліна «Економічний аналіз»

1. Суть, предмет, зміст і завдання економічного аналізу
2. Метод і основні прийоми економічного аналізу
3. Види, інформаційна база і організація економічного аналізу
4. Аналіз виконання виробничої програми підприємств.
5. Аналіз ефективності використання основних фондів підприємств
6. Аналіз ефективності використання праці
7. Аналіз собівартості продукції (послуг)
8. Аналіз доходів підприємств міського господарства
9. .Аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємств

Рекомендована література
1. Економічний аналіз: Навч. посібник/За ред. проф. Ф.Ф..Бутинця.- 

Житомир: ПП «Рута», 2013.
2. Економічний аналіз: Навч. посібник/М.А.Болюх, В.З.Бурчевський, 

М.І.Горбатюк; За ред.. акад.. НАНУ, проф.. М.Г.Чумаченка. -  К.: КНЕУ,2011.
3. Економічний аналіз: Практикум.- К.: Центр навч. літератури, 2015.
4. Кожанова.Є.П., Отенко І.П. Економічний аналіз: Навч.посібник. -  

Харків: ВД «ІНЖЕК»,2005.
5. Кононенко О.Аналіз фінансової звітності. -  Харків: Фактор, 2005.



2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та репродуктивної 
(не тестової) частин.

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти відповідей, з яких 
тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання (1-50) оцінюється в 1 бал. 
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за тестову частину становить 50 
балів.

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач (завдань) 
відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши компетентність, 
здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем). Залежно від 
наповненості змісту відповіді та ступеня розкриття питання (вирішення завдання), 
репродуктивна частина фахового випробування оцінюються за такими критеріями:

■ завдання (51 -52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.
■ завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання репродуктивної 

частини фахового випробування складає 50 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання відповідей за 

тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 100 балів.
Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 100 до

200 балів) розраховується за формулою
РФВВ = 100+х+у1+у2

де х - сума балів за завдання 1-50 (тестова частина);
у 1 - сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 
у2 - сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів).

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове вступне 
випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на фаховому вступному випробуванні 
менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), позбавляються права на участь у конкурсі 
за освітньою програмою.

Гарант освітньої програми, д.е.н., професор

В.о. декана факультету економіки та бізнесу, 
д-р.держ.упр., доцент

Г.В. Ортіна


