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1. Вступ 

Вступні випробування проводяться фаховою атестаційною комісією для 

осіб, які закінчили ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації та отримали диплом за освітньо-

кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” і вступають на напрям 

підготовки 

6.030509         “Облік і аудит” 

і бажають навчатися за скороченими термінами підготовки бакалаврів. 

Фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 

“Облік і аудит” підготовлені до роботи на підприємствах (установах, 

організаціях) усіх видів економічної діяльності. Випускники  отримують знання 

щодо раціональної організації і ведення на підприємстві обліку на підставі 

використання прогресивних форм і національних стандартів на підприємствах 

(установах, організаціях), набувають вміння з організації та методики 

управлінського обліку, отримують базові навики проведення аудиту та надання 

інших аудиторських послуг, оволодівають сучасними прийомами економічного 

аналізу діяльності підприємств усіх форм власності. 

Вступне випробування включає тестові завдання першого та другого рівнів 

складності з дисциплін фахового спрямування.  

Тест містить 15 завдань першого та 5 завдань другого рівнів складності. 

Кожне завдання містить п’ять варіантів відповідей, серед яких лише одна 

правильна. Варіант правильної відповіді вступник заносить в талон відповідей. 

За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість 

балів, на підставі якої фахова атестаційна комісія приймає рішення про участь у 

конкурсі та рекомендацію для зарахування до інституту. Кількість місць для 

зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом. 

Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія 

університету. 

 



2. Зміст програми вступних випробовувань 

2.1. Дисципліна:  Основи економічної теорії 
 

Розділ 1.  Виробництво і його форми. 

§ 1. Виробничі можливості суспільства і потреби. Виробництво і його основні 

фактори. Обмеженість ресурсів. 

§ 2. Товарна форма організації суспільного виробництва. Суть та функції 

грошей. Грошовий обіг та його закони. Інфляція, її суть і причини. 

 

Розділ 2. Економічна система суспільства. Теоретичні основи ринкової 

економіки. 

§ 1. Економічна система, її сутність та основні структурні елементи. 

Класифікація економічних систем.  

§ 2. Суть, структура та функції ринку.  Попит і пропозиція, фактори, що на них 

впливають. Ринкова рівновага і ринкова ціна. 

 

Розділ 3.  Підприємство і підприємництво в ринковій економіці. 

§1. Підприємство як суб’єкт економічної системи. Класифікація підприємств. 

§ 2.  Витрати виробництва, дохід і прибуток підприємства.  

 

Розділ 4.  Макроекономічні проблеми функціонування економіки. 

§ 1. Національний продукт і його вимірювання. Номінальний і реальний ВВП. 

Економічне зростання. 

§ 2. Циклічність економічного розвитку.  Ринок праці і безробіття. Економічні 

функції держави. 

 

Література до теоретичного курсу 

1. Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. – 3-тє 

вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540 с. 

2. Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. – К.: Ніка-

Центр Ельга,  2000. – 480 с. 

3. Економічна теорія: Політекономія: підручник / За ред. В.Д.Базилевича. – К.: 

Знання-Прес, 2006. – 615 с. 

4. Основи економічної теорії: Політекономічний аспект: підручник / 

Г.Н.Климко. – К.: Знання. – 2002. – 615 с. 

5. Економічна теорія: макро- і мікроекономіка / За. ред. З. Ватаманюка та 

С.Панчишина. –  К.: Альтернативи, 2001. 

 



2.2. Дисципліна:  Економіка підприємства 
 

Розділ 1.  Ринок і продукція 

§ 1. Програма діяльності підприємства та підходи до її розробки. Сутнісна 

характеристика продукції, її класифікація та вимірники. Натуральні та вартісні 

показники виробничої програми та їх взаємозв'язок.  

§ 2. Поняття та види виробничої потужності підприємства. Показники рівня 

використання виробничих потужностей. Ресурсне забезпечення виробничої 

програми діяльності підприємства. 

 

Розділ 2. Персонал підприємства, продуктивність та оплата праці 

§ 1. Поняття персоналу, його склад та кваліфікаційні характеристики, поділ за 

професіями і кваліфікацією. Продуктивність праці, методи її розрахунку та 

чинники зростання. Планування чисельності промислово-виробничого 

персоналу.  

§ 2. Оплата праці, її принципи, види, форми та системи. Оплата праці 

керівників, спеціалістів і службовців. Склад фонду оплати праці підприємства. 

 

Розділ 3.  Капітал підприємства 

§ 1. Склад та структура основних виробничих фондів (ОВФ) підприємства. 

Групування основних фондів. Види вартості ОВФ. Зношення ОВФ та його 

види. Економічна сутність амортизації ОВФ та методи її нарахування. Система 

показників ефективності відтворення та використання ОВФ.  

§ 2. Сутність, склад та структура оборотних коштів підприємства. Джерела 

формування оборотних коштів. Показники оборотності оборотних коштів. 

Нормування витрат матеріальних ресурсів. Показники використання 

матеріальних ресурсів.  

 

Розділ 4. Витрати на виробництво та реалізацію продукції. Фінансово-

економічні результати діяльності підприємства. 

§ 1. Поняття витрат підприємства та собівартості продукції. Класифікація 

витрат підприємства. Групування витрат за економічними елементами та 

статями калькуляції. Види собівартості продукції та її структура. Оцінка рівня 

витрат підприємства та шляхи зниження собівартості його продукції. 

§ 2. Поняття та види прибутку і доходу, формування чистого прибутку. 

Показники прибутковості підприємства та продукції.   

 

 

 



Література до теоретичного курсу 

1. Економіка підприємства: теорія і практикум / За ред. доц. Міценко Н.Г., доц. 

Ященко О.І.: навчальний посібник. – Львів: «Магнолія 2006», 2008. – 688 с.  

2. Бойчик І.М. Економіка підприємства: Навч. Посіб. – К., 2007. – 478 с.  

3. Економіка підприємства: Підручник / М.Г. Грещак, В.М. Колот, А.П. 

Наливайко та ін.; За заг. ред. С.Ф. Покропивного. – вид. 2-ге, перероб. та доп. – 

К.: КНЕУ, 2004. – 528 с.  

4. Економіка підприємства: Електронний навчальний посібник. – Львів: 

віртуальне середовище НУ “Львівська політехніка’. 

 

2.3. Дисципліна:  Бухгалтерський облік 
 

Розділ 1. Основи теорії бухгалтерського обліку 

§ 1. Господарський облік, його суть та види. Облікові вимірники. Користувачі 

облікової інформації та їх інформаційні потреби. 

§ 2. Предмет  бухгалтерського обліку та його головні об’єкти. Методи 

бухгалтерського обліку.  

 

Розділ 2. Бухгалтерський баланс  

§ 1. Бухгалтерський баланс, його призначення, зміст та побудова.  

§ 2. Типи господарських операцій і їх вплив на бухгалтерський баланс. 

 

Розділ 3. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис 

§ 1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть, структура та будова.  

§ 2. Суть подвійного запису в бухгалтерському обліку. Кореспонденція 

рахунків. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок. 

 

Розділ 4. Первинне спостереження, документація та інвентаризація 

§ 1. Документація, її значення та роль. Класифікація бухгалтерських 

документів. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення. 

§ 2. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку 

 

Література до теоретичного курсу 

1. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія і практика: навч.-практ. посіб. / 

Н.І.Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б. Ільїна та ін. – К.: Центр учбової літератури, 

2010. – 536 с. 

2. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Основи теорії та практики: підручник 

/А.Г. Загородній, Г.О. Партин, Л.М. Пилипенко. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.:  

Знання, 2009. – 422 с. 



3. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник / О.В. Лишиленко. – 3-тє 

вид. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 670 с.  

 

2.4. Дисципліна  Фінансовий облік  

 

Розділ 1. Облік основних засобів 

§ 1. Визнання, оцінка та класифікація основних засобів. Методи нарахування 

амортизації основних засобів. 

§ 2. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Документальне 

оформлення операцій з руху основних засобів. 

 

Розділ 2. Облік грошових коштів 

§ 1. Касові операції на підприємстві та порядок їх ведення. Синтетичний та 

аналітичний облік касових операцій. 

§ 2. Облік операцій на рахунках в банках. Документування операцій на 

рахунках в банках. 

 

Розділ 3. Облік запасів 

§ 1. Сутність запасів, їх класифікація та первісна оцінка. Методи оцінки 

використаних запасів. 

§ 2. Синтетичний і аналітичний облік запасів на підприємстві. 

 

Розділ 4. Облік праці та заробітної плати 

§ 1. Заробітна плата, її суть, види та форми. Законодавчо-нормативне 

регулювання оплати праці. 

§ 2. Облік розрахунків з оплати праці: рахунки бухгалтерського обліку, 

первинні документи, види утримань та порядок виплати. 

 

Література до теоретичного курсу 

1. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посіб. / За ред. Р.Л. Хомяка, 

В.І. Лемішовського. – Львів: Бухгалтерський центр “Ажур”, 2010. – 1220 с. 

2. Сук Л.К. Фінансовий облік : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Знання, 

2010. – 629 с. 

3. Чебанова Н.В. Фінансовий облік : підруч. / Н.В. Чебанова, Т.І. Єфіменко. – 

К.: ВЦ “Академія”, 2007. – 704 с.   

  

 


