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ПРОГРАМИ ДИСЦИПЛІН, ЯКІ ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ: 

 

До програми підготовки вступників включенні питання типових навчальних програм з 

предметів професійно-теоретичної підготовки бухгалтерів:облік і звітність та основи галузевої 

економіки.. 

 

       З дисципліни  Облік і звітність 

    Тема 1.1-1.2 . Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 

баланс 

   Суть, функції та завдання бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів за: 

складом і розміщенням, джерелами їх формування та цільовим призначенням. Бухгалтерський 

баланс, його зміст, побудова. Вплив господарських операцій на зміни у балансі.. 

      Тема 1.3-1.5. Система рахунків бухгалтерського обліку. Первинне спостереження та 

документація  

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст і побудова. Подвійний запис, його суть і значення. 

Бухгалтерські документи, їх роль та значення. Форми бухгалтерського обліку, їх  сутність. 

       Тема 2.1. Облік необоротних активів 

Облік основних засобів. Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік 

нематеріальних активів.  

      Тема 2.2-2.3. Облік виробничих запасів та товарів і тари. Коштів, розрахунків та 

інших активів 

Поняття запасів та їх значення за П(С)БО 9 "Запаси". Облік виробничих запасів та 

товарів. Облік касових операцій. Облік операцій на рахунках у банку. Облік розрахунків із 

покупцями. Порядок видачі коштів у підзвіт. 

      Тема 2.4-2.5. Облік власного капіталу і забезпечення зобов'язань. Облік зобов'язань 

Облік власного капіталу. Облік зобов'язань. Облік розрахунків з постачальниками. Облік 

розрахунків з оплати праці. 

Тема 2.6-2.7. Облік витрат, доходів та  фінансових результатів.. Фінансова звітність 

Облік витрат. Формування та облік  доходів. Поняття та облік фінансових результатів та 

порядок їх формування. Поняття, склад та призначення фінансової звітності. 

 
 

    З дисципліни Основи галузевої економіки 
 

Тема 1. Взаємозв'язки економічних процесів та явищ  

Обмеженість ресурсів та безмежність потреб як основна проблема економіки. Роль 

економічної науки у житті окремої людини і суспільства. Суб'єкти економічних 

відносин. Об'єкти економічних відносин. Виробничі ресурси: земля, праця, капітал, 

здатність до підприємницької діяльності, інформація. Власність на виробничі ресурси. 

Виробництво та продукт (результат) економічної діяльності. Виробничі технології. 

Особливості сучасних технологій. Економічна ефективність: зміст та оцінка. Доходи 

економічних суб'єктів. Розподіл, обмін та споживання як взаємопов'язані процеси. 

Економічний кругообіг. 

  Тема 2.Раціональна економічна поведінка споживача та виробника  
Споживач як основний суб'єкт сучасної економіки. Мета споживача та ознаки 

раціональної поведінки споживача. Потреби споживача: зміст та класифікації. Споживчі 

блага та їх структура. Корисність споживчого блага і способи її оцінки. Граничне 

споживче благо і гранична корисність. Закон спадної граничної корисності. Бюджет 

споживача. Виробник як суб'єкт економіки та мета його діяльності. Раціональний 

виробник. Виробничі можливості. Альтернативні варіанти використання ресурсів. 

Крива виробничих можливостей. Альтернативна вартість. Закон спадної продуктивності 



факторів виробництва 

Тема 3. Попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки  
Ринкове вирішення питань «що виробляти?», «як виробляти?», «для кого виробляти?» . 

Зміст та ознаки ринкової конкуренції, її роль в організації ринкової економіки.  

Ринковий попит: зміст, функція попиту від ціни. Крива індивідуального попиту. 

Ринкове пропонування: зміст, функція пропонування від ціни.  Крива індивідуальної 

пропонування. Нецінові чинники попиту та пропонування. Ціна ринкової рівноваги: 

зміст, графічне відображення. Роль рівноважної ціни у ринковому саморегулюванні. 

Причини та наслідки неринкового ціноутворення. Сутність грошей. Зміст функцій 

засобу обігу, платежу, міри вартості та засобу нагромадження. Види грошей. Сучасні 

електронні гроші. Грошова маса та її показники. Купівельна спроможність грошей. 

Стійкість національних грошей та курс національної валюти. 

Тема 4. Ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці  
Особливості ринку праці. Попит і пропонування на ринку праці. Закон формування 

зарплати. Причини відмінностей у зарплаті. Види та системи оплати праці. Особливості 

ринку землі. Попит і пропонування землі. Земельна рента. Ціна землі та причини її 

диференціації. Роль держави в організації ринку землі. Особливості ринку капіталів ( 

кредитних ресурсів). Попит і пропозиція на ринку капіталів. Відсоток. Причини 

відмінностей у відсоткових ставках. Особливості ринку інформації. Попит і 

пропонування інформації. Ціна інформації. Роль Інтернет у забезпеченні руху 

інформації, його можливості та обмеження. 

Тема 5. Підприємницька діяльність  
Функції підприємця та складники підприємницької діяльності. Доход і ризик у 

підприємництві. Види підприємств: виробниче, комерційне, посередницьке, 

фінансове. Приватне, колективне та державне підприємство. Переваги та обмеження 

різних форм підприємств. Валовий доход, витрати та прибуток підприємця. 

Управління підприємством. Бізнес-план підприємця. 

Тема 6. Загальні результати національного виробництва  
Виробничий потенціал національної економіки: трудові, земельні (природні), фінансові 

ресурси та технології. Сектори національної економіки: домашніх господарств, 

підприємницький, державний, зовнішній. Сукупні доходи та сукупні витрати: структура 

та взаємозв'язки. Валовий внутрішній продукт (ВВП) - показник результатів 

національного виробництва. Способи розрахунку ВВП. Валовий національний доход 

(ВНД). Реальний та номінальний ВВП. 

Тема 7. Економічні коливання, безробіття та інфляція  

Причини економічних коливань. Економічні піднесення та спади. Індикатори 

(показники) економічних коливань. Циклічні коливання та види циклів. Безробіття і 

зайнятість трудових ресурсів. Види безробіття: фрикційне, структурне, циклічне. 

Причини безробіття. Загальний рівень цін та інфляція. Вимірювання інфляції. Причини 

інфляції.  

Тема 8. Державне регулювання економіки 
Цілі державного регулювання: економічне зростання, зайнятість, стабільність цін, 

конкурентоспроможність національної економіки. Інструменти фінансового 

регулювання: податки, видатки уряду та державний бюджет. Інструменти грошового 

регулювання: емісія грошей, режими формування валютного курсу. Інструменти 

регулювання у соціальній сфері: перерозподіл доходів, соціальні пільги, допомоги, 

гарантії для громадян. 

Тема 9. Міжнародна торгівля, валютні відносини, рух капіталів між країнами  
Сучасне світове господарство: визначальні риси. Групи країн, що формують світове 

господарство. Міжнародні економічні відносини. Форми міжнародних грошей. Валютні 

курси та умови зовнішньої торгівлі. Платіжний баланс країни. 

 



 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ 

ВИПРОБУВАННЯ. 

Облік і звітність 
1. Суть, функції та значення бухгалтерського обліку. 

2.Види господарського обліку.  

3.Вимірники, що застосовуються в обліку.  

4.Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації. 

5.Облікова політика, завдання та вимоги до бухгалтерського обліку 

6. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.  

7. Принципи бухгалтерського обліку. 

8.Предмет бухгалтерської о обліку. 

9. Об'єкти бухгалтерського обліку. 

10.Класифікація господарських засобів.  

11.Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку. 

12.Способи бухгалтерського обліку:  

 13.Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова. 

14.Вплив господарських операцій на зміни у балансі.  

15.Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та зв'язок із балансом.         

16.Рахунки активні та пасивні, їх характеристика. 

 17.Подвійний запис, його сутність і значення.  

 18.Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку 

  19.Бухгалтерські документи, їх класифікація. 

 20.Інвентаризація, її види та значення. 

 21.План рахунків бухгалтерського обліку.  

 22.Форми бухгалтерського обліку, їх сутність.  

 23.Склад фінансової звітності. 

 

 

Основи галузевої економіки 
1. Економічні категорії та закони. 

2. Сутність економічних потреб, їх класифікація.   

3. Економічні ресурси їх класифікація. 

4. Зміст виробництва. Продуктивні сили та виробничі відносини. 

5. Крива виробничих можливостей, альтернативні витрати. 

6. Зміст економічної системи. Структурні елементи економічної системи 

7. Товарне виробництво, його загальні основи. 

8. Гроші в системі товарних відносин 

9. Сутність ринку. Суб'єкти й об'єкти ринку. 

10.  Інфраструктура ринку. 

11. Суть, умови та види підприємницької діяльності. 

12. Капітал підприємства і його кругообіг.  

13. Сутність конкуренції. Методи і способи конкурентної боротьби.  

14. Ціноутворення на фактори виробництва і доходи власників цих факторів. 

15. Національна економіка і національний продукт. 

16. Показники обчислення національного продукту.  

17. Зміст і типи економічного зростання.  

18. Циклічний характер економічного розвитку.  

19. Необхідність і суть державного регулювання економіки.  

20. Форми і методи державного регулювання. 

21. Світове господарство.  

22. Міжнародні економічні відносини.  



 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Для оцінювання знань вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 071 Облік та оподаткування застосовуються наступні 

критерії оцінювання: 

 

Кількість правильних 

відповідей 

 

Кількість балів 

1 20 

2 40 

3 60 

4 80 

5 100 

6 120 

7 140 

8 160 

9 180 

10 200 
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