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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування (згідно з Переліком галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

відповідної спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня бакалавра за скороченим терміном на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за спеціальністю 071 Облік і 

оподаткування. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста і формування рейтингового 

списку з абітурієнтів, які вступають на навчання для здобуття освітнього 

ступеня бакалавра за скороченим терміном за спеціальністю 071 Облік і 

оподаткування. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану освітньо – кваліфікаційного рівня  

молодшого спеціаліста – бухгалтерський облік, мікроекономіка, 

макроекономіка. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

- об'єкти, які відображаються в первинному, синтетичному та 

аналітичному обліку;  

- порядок облікової реєстрації первинних даних, їх групування та 

накопичення в облікових регістрах, формування фінансової звітності;  

- принципи раціональної поведінки мікросистем на ринках;  

-  закономірності функціонування макро-, мікросистем у різних 

ринкових ситуаціях;  

-  особливості формування ринків факторів виробництва;   

-  особливості утворення цін на послуги праці, капіталу, природних 

ресурсів відповідно до типу ринкової структури;  

- особливості впливу макроекономічної політики на економічний 

розвиток. 

 

Вступник повинен вміти: 

- застосовувати нормативну базу з облікових питань для вирішення 

практичних завдань; 

- відображати об'єкти обліку в первинній документації, у системі 

рахунків і регістрів бухгалтерського обліку, у формах фінансової звітності;  

- здійснювати бухгалтерський облік активів і пасивів підприємства; 
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- використовувати облікову інформацію для економічного контролю, 

аналізу і прогнозування господарської діяльності; 

- застосовувати прийоми  макро-, мікроекономічних досліджень для 

аналізу ефективності функціонування мікроекономічних систем; 

-  розробляти методи оптимізації поведінки економічних суб’єктів у 

ринкових умовах;   

- аналізувати причино - наслідкові механізми макроекономічних явищ та 

процесів; 

-  оцінювати ефективність економічної політики держави; 

-  застосовувати набуті теоретичні знання для вирішення ситуаційних 

завдань;  

- виконувати розрахунки макроекономічних показників, 

використовуючи різні методи;  

- робити обґрунтовані припущення про перспективний розвиток 

економіки;  

- користуватися різноманітними інформаційними джерелами. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Бухгалтерський облік 

1. Загальна характеристика та особливості  бухгалтерського обліку. 

2. Основні  законодавчо – нормативні документи, які визначають  

порядок організації  бухгалтерського обліку  на підприємствах України. 

3. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку. 

4.Характеристика предмета та метода  бухгалтерського обліку. 

5. Завдання, функції та вимоги до ведення бухгалтерського обліку. 

6.Поняття та види господарського обліку. 

7. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

8. Вимоги до змісту та оформлення документів. 

9. Характеристика документообігу на підприємстві. 

10. Поняття та класифікація облікових регістрів. 

11.  Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

12. Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку. 

13. Узагальнення даних поточного обліку.   

14. Зміст та призначення  оборотних відомостей. 

15.  Способи виправлення помилкових записів у документах та 

облікових регістрах 

16.Охарактеризувати  виправлення помилок  в регістрах 

бухгалтерського обліку методом «сторно». 

17. Охарактеризувати  виправлення помилок  в регістрах 

бухгалтерського обліку «коректурним способом». 

18. Охарактеризувати  виправлення помилок  в регістрах 

бухгалтерського обліку способом  «додаткового  запису». 
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19.Методичний прийом  балансового  узагальнення  в бухгалтерському 

обліку. 

20. Метод обліку як спосіб пізнання кількісних та якісних  сторін 

об’єктів обліку  в динаміці. 

21. Призначення бухгалтерських рахунків. 

22. Значення  і ознаки класифікації рахунків. 

23. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

24.Класифікація рахунків  за призначенням і структурою. 

25. Характеристика активних та пасивних рахунків. 

26. Подвійний запис на рахунках. Кореспонденція рахунків. 

27.Визначення оборотів і залишку на рахунках. 

28.Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. 

29. Склад та структура бухгалтерського балансу. 

30.Зміст та характеристика  активу балансу. 

31. Зміст та характеристика пасиву балансу. 

32. Зв'язок  між  рахунками і балансом. 

 33.  Вплив господарських операцій на стан балансу. Типи балансових 

змін. 

34.Класифікація джерел  формування активів підприємства. 

35.Оцінка як система  вартісного виміру. 

36.Основні принципи облікових оцінок, їх суть. 

37. Бухгалтерський облік господарських процесів  та їх результати. 

38. Бухгалтерський облік  процесу постачання запасів на підприємство. 

39. Облік надходження запасів на підприємство. 

40. Методи розподілу транспортно – заготівельних витрат, їх облік. 

41. Методи оцінки вибуття запасів. 

42. Розкрити документальне оформлення господарських операцій з 

руху малоцінних та швидкозношуваних предметів та їх облік. 

43. Порядок документування господарських операцій з руху основних 

засобів та їх облік. 

44. Бухгалтерський облік процесу виробництва. 

45. Характеристика  елементів витрат. 

46. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку: поняття, значення, 

види. 

47. Облік та склад  виробничої  собівартості готової продукції. 

48. Облік  загальновиробничих витрат, їх диференціація та розподіл. 

49. Відображення витрат у системі бухгалтерських рахунків. 

50. Формування витрат операційної діяльності. 

51. Відображення доходів у системі бухгалтерських рахунків. 

52. Бухгалтерський облік процесу реалізації і формування фінансових 

результатів. 

53. Узгодження рахунків доходів і витрат. 

54. Бухгалтерський облік  доходів та фінансових результатів  від 

реалізації товарів, робіт, послуг. 

55.Вимоги до фінансової звітності та її види. 



7 

 

56.Визначення доходу у фінансовій звітності. 

57. Інвентаризація, її значення та види. 

58. Методичні прийоми інвентаризації , оформлення її результатів та 

відображення у бухгалтерському обліку. 

59. Значення  бухгалтерського обліку  в управлінні та контролі. 

60.Характеристика  автоматизації  бухгалтерського обліку на 

підприємстві.  

 

Мікроекономіка 

1. Формування індивідуального і ринкового попиту. 

2. Теоретичні та практичні аспекти використання еластичності попиту 

та пропозиції для збільшення доходу виробника. 

3. Ординалістська теорія раціонального вибору споживача.  

4. Кардиналістська теорія раціонального вибору споживача.  

5. Мікроекономічна модель підприємства.     

6. Виробництво в довгостроковому періоді: ефект масштабу. 

7. Підприємство як центр прийняття рішень. 

8. Ціноутворення в мікроекономіці. 

9. Мікроекономічні підходи до купівлі та використання економічних 

ресурсів.    

10. Обґрунтування оптимальних розмірів підприємства: 

мікроекономічний аспект. 

11.  Порівняльна характеристика досконалої конкуренції та монополії. 

12.  Граничні величини та їх використання в мікроекономіці. 

13.  Короткострокова та довгострокова рівновага фірми на товарному 

ринку. 

14.  Короткострокова та довгострокова рівновага фірми на ринках 

економічних ресурсів. 

15.  Кооперована поведінка фірм в умовах олігополії. 

16.  Некооперована поведінка фірм в умовах олігополії. 

17.  Використання монопольної влади монополією. 

18.  Соціально-економічні наслідки діяльності монополії та їх державне 

регулювання. 

19. Рівновага на ринку праці з недосконалою конкуренцією. 

20. Державне регулювання економіки на мікрорівні. 

21. Пропозиція фірми і галузі в умовах досконалої конкуренції. 

22. Ціноутворення на ринку капіталу. 

23.  Попит і пропозиція капіталу та аналіз інвестиційних рішень. 

24.  Ринок землі та його особливості. 

25. Держава в мікроекономічній теорії: зовнішні ефекти та суспільні 

блага. 
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Макроекономіка 

1. Система національних рахунків, її основні методологічні принципи. 

2. Методика обчислення ВВП за виробничим методом, витратами та 

за доходами. 

3. Чистий внутрішній продукт і національний дохід. 

4. Особистий дохід та дохід кінцевого використання. 

5. Поняття ринку праці, його елементи 

6. Види ринків праці. Сегментація ринків праці.  

7. Теоретичні основи аналізу ринку праці 

8. Споживання і заощадження, їх функції. 

9. Середня та гранична схильність до споживання та заощадження. 

Недоходні  фактори споживання та заощадження. 

10. Інвестиції: сутність та фактори, що впливають на їх величину. 

11. Витратні моделі економічної рівноваги. Моделі “витрати – випуск” 

та “вилучення – ін’єкції”. Мультиплікатор витрат. 

12. Рівноважний валовий внутрішній продукт в умовах неповної та 

повної зайнятості. 

13. Роль держави у ринковій економіці та її економічні функції. 

14. Класична теорія макроекономічного регулювання. 

15.  Кейнсіанська теорія як теоретична основа державного регулювання 

економіки 

16.  Дискреційна та автоматична фіскальна політика.  

17. Фіскальна політика і державний бюджет. 

18. Дефіцит державного бюджету та концепції його збалансування. 

19. Державний борг і його економічні наслідки. 

20.  Грошовий ринок та його характеристика. 

21. Банківська система та грошовий мультиплікатор. 

22. Цілі та інструменти грошово-кредитної політики. 

23. Сутність, фактори і типи економічного зростання. 

24.  Модель економічного зростання Харрода-Домара. 

25. Модель економічного зростання Р.Солоу. 

26. Рівноважний валовий внутрішній продукт в умовах неповної та 

повної зайнятості. 

27. Циклічний характер економічного розвитку. 

28. Безробіття: сутність, види та с соціально-економічні наслідки.  

29. Інфляція, її причини, види та наслідки. 

30. Зовнішньоторговельна діяльність і макроекономічна політика у 

відкритій економіці 
 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  
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Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, 

критерії оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.   

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 20 тестових завдань, 

для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 

номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні 

години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 20 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 5. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 
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