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Програма вступного випробування з бухгалтерського обліку та
економічної теорії для конкурсного відбору вступників на основі здобутого
освітньо–кваліфікаційного рівня «Кваліфікований робітник» для здобуття
освітньо–кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю
072 «Фінанси, банківська справа та страхування»./ за ред. Бакалова Н.М.,
Євдокимова Н.В. — Вінниця : ВГПК, 2018 — 16 с.
Програма фахового випробування для конкурсного відбору
вступників на основі здобутого освітньо–кваліфікаційного рівня
«Кваліфікований робітник» для здобуття освітньо–кваліфікаційного рівня
«Молодший спеціаліст» за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа
та страхування»., складена з урахуванням вимог освітньо-кваліфікаційної
характеристики і освітньо-професійної програми та у відповідності з
навчальним планом спеціальності і нормативною документацією
Міністерства освіти і науки України. Матеріал посібника не містить
готових відповідей на питання. Його призначення - допомогти вступнику
систематизувати набуті навички і уміння, сформувати оптимальний спосіб
їх представлення.
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Пояснювальна записка
Програма вступних випробувань для навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» зі спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та
страхування» (з нормативним терміном навчання на вакантні місця)
розроблена з урахуванням вимог освітньо-професійної програми підготовки
кваліфікованих робітників зі споріднених спеціальностей.
Мета фахового вступного випробування – комплексна перевірка знань,
умінь і навичок вступників з дисциплін циклу професійної підготовки
(«Бухгалтерський облік», «Економічна теорія») на навчання для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.
Завдання фахового вступного випробування полягає у тому, щоб
оцінити знання програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки та
вміння використовувати набуті знання.
Програма визначає зміст та вимоги до рівня знань вступників на базі
освітньо-кваліфікацйного рівня кваліфікованого робітника зі споріднених
спеціальностей та критерії їх оцінки. Вступник повинен продемонструвати
фундаментальні та професійно-орієнтовані уміння та знання щодо
узагальненого об’єкта праці і здатність вирішувати типові професійні завдання,
передбачені для відповідного рівня.
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної
записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін,
зразка варіанту фахового вступного випробування, критеріїв оцінювання
фахового вступного випробування та списку рекомендованої літератури.
Пакет завдань для проведення фахових випробувань містить 26
екзаменаційних білетів. Усі завдання в екзаменаційних білетів є ідентичними за
структурою і складності, що забезпечує об’єктивність і рівність при оцінюванні
робіт вступників.
Порядок проведення вступного іспиту визначається «Правилами прийому
на навчання до Вінницького обласного комунального гуманітарно
педагогічного коледжу в 2018 році».
Фахові вступні випробування проводяться фаховими атестаційними
комісіями у формі тестування у письмовій формі, яке триває не більше трьох
академічних годин.
У процесі підготовки до фахового вступного випробування
рекомендується користуватися основною літературою, яку подано до кожної
дисципліни.

Критерії оцінювання знань та умінь вступників
Підсумкова оцінка за фахове вступне випробування дорівнює сумі
залікових балів, отриманих за виконання кожного завдання білета. Складеним
вважається фахове випробування, оцінене від 100 до 200 балів. Якщо вступник
набрав менше 110 балів – фахове випробування вважається не складеним. Під
час оцінювання екзаменаційної роботи враховується правильність, логічність,
глибина відповіді, уміння аналізувати проблеми, які стосуються змісту
відповіді, самостійно оцінювати їх та приймати рішення щодо розв’язання
проблем.
Білет складається з 24 тестових завдань, оцінюється 0,5 балами за кожну
правильну відповідь на тестове питання.
Шкала оцінювання знань та умінь вступників:
Бали
Тестові
Критерії оцінювання
бали
Вступник отримує при наданні правильних відповідей на
180-200 балів10-12 90-100% тестових питань;
«Відмінно»
Вступнико тримує при наданні правильних відповідей на
150-179 балів
7-9 70-89% завдань;
«Добре»
Вступник отримує в разі надання правильних відповідей
110-149 балів
4-6 на 50-69% завдань;
«Задовільно»
0-109 балів
«Незадовільно»

0-3

Вступник отримує в разі нерозуміння суті завдань, при
наявності невірних і необґрунтованих відповідей на
тестові завдання.

Порядок проведення фахового випробування
 Допуск до фахового випробування вступників здійснюється за умови
наявності екзаменаційного листа та документа, який засвідчує особу (паспорта,
свідоцтва про народження тощо).
 Фахове випробування проводиться згідно з розкладом, складеним
приймальною комісією.
 Вступник отримує один комплект екзаменаційних завдань; заміна завдань
не дозволяється.
 Вступник має право звернутися до екзаменаторів з проханням щодо
уточнення умов завдань.
 Під час фахового випробування не дозволяється порушувати тишу,
спілкуватися з іншими вступниками, користуватися електронними,
друкованими, рукописними інформаційними джерелами.
 Запис відповіді здійснюється в бланку відповіді білета.
 Користування сторонніми джерелами інформації та порушення
процедури проходження фахових випробувань може бути причиною для
відсторонення вступника від вступних випробувань.
 Вступники, які не з’явились на фахове випробування без поважних
причин у визначений розкладом час, до участі у подальших випробуваннях та у
конкурсі не допускаються.
 Перескладання фахових випробувань не дозволяється.

ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ

В програмі зроблено акцент на питаннях, що формуватимуть майбутній
фах у молодших спеціалістів спеціальності «Фінанси, банківська справа та
страхування». Міждисциплінарні зв'язки даної дисципліни враховують ту
особливість, що випробування здаватимуть випускники різних напрямів
підготовки, а відповідно спільна кількість дисциплін, яку вони вивчали є досить
обмеженою. Завдання дисципліни полягає в розкритті проблем:
- теоретичні засади економічних явищ і процесів;
- еволюція економічної думки;
- основи законодавчо-правового регулювання підприємництва;
- характеристика процесів ціноутворення;
- світові тенденції розвитку глобальної економіки;
- становлення та функціонування ринку в Україні;
- удосконалення системи торгівлі.
Зміст дисципліни «Економічна теорія»
Політична економія як фундаментальна суспільна наука
Поняття економічної теорії. Сутність, значенняекономіки.Економічний
закон. Поняття та характеристика та політичної економії. Історія розвитку
політичної економії, школи. Сутність менеджменту та маркетингу. Макро та
мікроекономіка.
Виробництво і його основні чинники.
Суспільний продукт. Виробничі відносини. Засоби праці та засоби
виробництва.Економічні потреби суспільства і роль виробництва в їх
задоволенні.Сутність та значення економічних потреб. Характеристика та
сутність граничної корисності.
Економіка суспільства як сукупність видів економічної діяльності.
Поняття ринкової економіки. Економічні системи та механізм їх
регулювання.Відносини власності в економічному житті суспільства.Сутність
поняття власність. Товарне виробництво.Сутність товару.Товарне виробництво.
Натуральне виробництво. Вартість. Способи виробництва.
Гроші та закони їх обігу.
Сутність, поняття та призначення грошей. Девальвація. Інфляція. Цінні
папери.Витрати
виробництва
і
прибуток.Витрати
виробництва.
Амортизація. Поняття та характеристика прибутку.
Ринок і механізм його дії.
Характеристика
поняття
банк.
Вексель.Економічний
механізм
функціонування
ринку.Економічна
природа
попиту. Сутність
кредиту. Конкуренція і монополія.Сутність поняттямонополія.Конкуренція та її
суть.

Підприємництво і підприємство.
Підприємництво, його сутність та характеристика. Підприємство як
суб’єкт ринкової економіки. Оборотні виробничі фонди. Основні виробничі
фонди.Особливості підприємництва в аграрній сфері.Сутність земельної ренти.
Капітал і наймана праця. Заробітна плата.
Поняття заробітної плати. Продуктивністьпраці.Сутність та поняття
робочоїсили.Капітал та праця. Оборот капіталу.Заробітна плата.Акціонерні
товариства та акціонерний капітал. Поняття акція та акціонерного товариства.
Форми суспільного продукту в процесі відтворення
Валовий внутрішній продукт, поняття характеристика. Національне
багатство.Економічне зростання та його чинники. економічні цикли.Сутність та
призначення інвестицій. Зайнятість населення, відтворення робочої сили та їх
регулювання державою.Сутність безробіття.Державне регулювання економіки.
Податкова система та податки. Змішана система економіки. Економічні аспекти
глобальних проблем. Поняття та сутність економічної кризи.
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Бухгалтерський облік
Вступник повинен:
 виявити знання сутності понять, які є базовими в бухгалтерському обліку,
економічнійтеорії, основ комп’ютерної техніки;
 продемонструвати вміння орієнтуватись в нормативній базі, що регулює
ведення бухгалтерського обліку;
 знати облікові підходи до формування інформації в розрізі об'єктів
обліку;

 продемонструвати вміння користуватися набутими практичними
знаннями.
 знати законодавчі акти та нормативні документи з питань організації,
ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, вміти
користуватись нормативно-законодавчими актами, навчальними посібниками,
довідковою літературою та інструктивними матеріалами;
 відображати господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку,
проводити записи в облікових регістрах;
 вільне володіння державною мовою.
Зміст програми дисципліни «Бухгалтерський облік»
Бухгалтерський облік, його суть і основи організації
Види бухгалтерського обліку. Завдання та функції обліку.
Передумовивиникненнята принципи організації та ведення бухгалтерського
обліку в Україні. Вимірники бухгалтерського обліку.
Предмет і метод бухгалтерського обліку
Характеристика груп об’єктів бухгалтерського обліку як частини
предмета, їх конкретизація: господарські засоби (активи), джерела формування
господарських засобів (капітал, зобов’язання, прибуток) та господарські
операції і процеси, що впливають на власність. Склад та характеристика
окремих груп активів (основні засоби, нематеріальні активи, фінансові
інвестиції, оборотні активи), власного капіталу (статутний капітал, пайовий
капітал, вилучений капітал, неоплачений капітал, резервний капітал,
додатковий капітал), зобов’язань (кредити та інші позикові кошти,
кредиторська заборгованість), нерозподіленого прибутку. Показники, ознаки та
видигосподарськихоперацій.
Характеристика
господарськихпроцесів,
якіздійснюються у різних сферах народного господарства.Складовічастини
методу бухгалтерськогообліку та їхзагальна характеристика (документація та
інвентаризація, оцінка та калькуляція, рахунки та подвійнийзапис,
бухгалтерський баланс і звітність).
Бухгалтерський баланс
Загальнепоняття
та
визначеннябухгалтерського
балансу
як
складовоїчастини
методу
бухгалтерськогообліку.
Балансовий
метод
відображенняінформації.Поняття
про
актив
і
пасив
балансу,
обґрунтуваннярівностіпідсумків активу і пасиву, структура балансу,
характеристика статей як основнихелементів балансу та їхгруп, розділів, за
економічнимзмістом. Способигрупування статей балансу залежновід характеру
необхідноїінформації (за економічнимзмістом, за сферами функціонування, за
джерелами утворення, за формами представлення т а цільовим призначенням).

Зміни в балансі, зумовлені господарськимио пераціями, та їхтипи за впливом на
баланс. Математичнімоделі 4-ох типівгосподарськихопераційщодоїхвпливу на
баланс.
Бухгалтерськірахунки та подвійнийзапис
Поняття про рахункибухгалтерськогообліку, їхзміст та побудова,
елементирахунка (назва, лівачастина - дебет, права - кредит)
методипобудовийогомоделі. Поняття про дебетування і кредитуваннярахунків,
обороти і сальдо. Характеристика активних та пасивнихрахунків. Порядок
відображеннягосподарськихоперацій
на
рахунках
та
методика
обрахуванняоборотів і залишків. Характеристика активно- пасивнихрахунків
та методика запису на них господарськихоперацій. Подвійнийзапис, його суть
та
контрольнезначення.
Поняття
про
кореспонденціюрахунків
та
бухгалтерськийзаписоперацій на рахунках. Характеристика синтетичного і
аналітичногообліку,
визначеннясинтетичних
і
аналітичнихрахунківбухгалтерськогообліку. Взаємозв’язокміжсинтетичними і
аналітичнимирахунками та йогоконтрольнезначення при веденніобліку.
Первиннеспостереження: документація та інвентаризація
Документація як складовачастина методу бухгалтерськогообліку, її суть
та значення. Основніпоказники (реквізити) документів. Вимоги до
складаннядокументів. Класифікаціядокументів. Порядок виявлення та
виправленняпомилоку документах.
План рахунківбухгалтерськогообліку
Рахунки активів, власногокапіталу, зобов’язань і фактівфінансовогосподарської діяльності підприємства. Призначення і будова балансових
рахунків. Характеристика плану рахунків. Йогозначення і принципипобудови.
Характеристика обов’язкових класів рахунків.
Облікгосподарськихпроцесів
Сутністьпроцесузаготівлі і придбанняматеріальнихцінностей. Схема
облікупроцесузаготівлі і придбанняматеріальнихцінностей та характеристика
рахунківоблікузапасів.
Сутністьпроцесувиробництва.
Характеристика
витратзізбуту та податків, пов’язаних з реалізацією.
Основибухгалтерськоїзвітності
Загальнепоняття про звітність як елемент методу бухгалтерськогообліку.
Видизвітності. Характеристика форм фінансовоїзвітності та їхпризначення.
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072 «Фінанси, банківська справа та страхування»
Бухгалтерський облік, економічна теорія

Примітка. Підписувати, робити будь–які примітки, що розшифровують роботу, забороняється

БІЛЕТ № 1
Завдання містять 3-4 варіанти відповідей, з яких тільки ОДНА ПРАВИЛЬНА. Оберіть
правильну, на Вашу думку, відповідь та позначте її. Кожне із завдань оцінюється в 2 бали
Скільки існує взаємопов’язаних видів обліку?
а) 1
б) 2
в) 3
2. Як називаються проводки, в яких приймають участь два бухгалтерських рахунки, один з яких
дебетується, а інший кредитується ?
а) Прості
б) Складні
в) Пасивні
3. За місцем складання документи бувають:
а) міжгалузеві та спеціалізовані
б) внутрішні та зовнішні
в) службові та особові
4. В активі балансу згруповано:
а) ресурси;
б) джерела формування ресурсів;
в) господарські процеси;
г) господарські операції.
5. Первинний нагляд здійснюється з метою:
а) контролю та аналізу господарської діяльності;
б) наступної обробки фактів господарської діяльності;
в) складання первинних документів;
г)
складання податкової звітності.
6. .Технологічна структура облікового процессу не залежить:
а) від організаційної структури підприємства;
б) від застосовуваної техніки та технологій;
в) від потреб підприємства в отриманні облікової інформації;
г) визначається Мінфіном.
7. Схематичне відображення пасивних рахунків:
а) Сальдо Д-т, оборот Д-т — зменшення, оборот К-т — збільшення;
б) Сальдо Д-т, оборот Д-т — збільшення, оборот К-т — зменшення;
в) Сальдо К-т, оборот Д-т — зменшення, оборот К-т — збільшення;
г) Сальдо К-т, оборот Д-т — збільшення, оборот К-т — зменшення.
8. Для чого використовуються інвентарні рахунки?
а) для обліку результатів інвентаризації;
б) для обліку засобів підприємства;
в) для обліку джерел господарських засобів;
г) не використовуються.
9. Якi методи пiзнання економiчних явищ вiдносяться до загальнонаукових?
а) монографiчний, балансовий, економiчний, статистичний
б) iндукцiї i дедукцiї, аналiз i синтез, наукової абстракцiї, наукової гiпотези
в) балансовий, розрахунково - конструктивний, статистичний, аналiз, порiвняння
г) економiко - математичні, кореляцiйний, метод групувань, балансовой, метод iндексiв
1.

10. Що відображають економiчнi закони?
а) логічне вiдображення взаемодiї сил природи
б) істотні, стiйки причинно-наслiдковi зв'язки i залежностi економiчних явищ
в) відношення продуктивних сил та виробничих вiдносин до природних сил
г) суперечностi мiж продуктивними силами i виробничими вiдносинами в процесі суспiльного
виробництва
11. Що являе собою спецiалiзацiя?
а) вiдокремлення суб'єкта господарювання вiд основного виду дiяльностi
б) переважний розвиток певного виду дiяльностi
в) вiдносини зв'язку окремих виробиикiв, їх обмiну рiзними видами дiяльностi та продукцiєю
г) збiльшення масштабiв виробництва та концентрацiя капiталу
12. З наведених нижче об’єктів оберiть приклади об'єктiв комунальної власностi:
а) виробничi споруди, транспорт, устаткування приватних пiдприємства
б) поточнi грошовi депозити, заощадження населения
в) вiйськовi полiгони, газотранспортна система, енергетична система, кориснi копалини
г) стадiони, громадський транспорт, дороги, будинки культури
13. Коли грошi перетворюються на скарб?
а) коли їх використовують для одержання додаткового доходу;
б) коли їх вилучають з обiгу;
в) коли їх використовують для придбання нерухомостi й коштовних речей тривалого
користуваннiя;
г) коли їх використовують для поповнення золотовалютного запасу держави.
14. Визначте неіснуючу функцію бухгалтерського обліку.
а) Контрольна
б) Інформаційна
в) Мобілізуюча
15. Як називаються рахунки другого порядку ?
а) Синтетичні
б) Субрахунки
в) Аналітичні
16. Із наведених нижче документів визначити той, що підтверджує кількість і вартість товарноматеріальних цінностей придбаних матеріально відповідальною особою в роздрібній торгівлі за
готівкові кошти?
а) товарно-транспортна накладна
б) товарний чек
в) рахунок-фактура
17.
У пасиві балансу згруповані:
а) ресурси;
б)джерела формування ресурсів;
в)результати господарської діяльності;
г) витрати підприємства.
18.
Первинний обліковий документ — це носій даних про;
а) об’єкти обліку;
б) об’єкти обліку, який зафіксував операцію в момент її здійснення;
в) об’єкти обліку, який дозволяє юридично підтвердити здійснення операції.
19.
Завершальним етапом ведення бухгалтерського обліку є:
а) запис господарських операцій на рахунки бухгалтерського обліку;
б) складання журналів-ордерів;
в) завершення оформлення Головної книги;
г) складання звітності.
20.
До власних джерел формування засобів належить:
а) заборгованість за податками й платежами;
б) кредиторська заборгованість;
в) прибуток;
г) кредити банків.
21.
Для чого використовуються збірно-розподільчі рахунки?
а) для зберігання даних про затрати виробництва;
б) для обліку затрат, пов’язаних з виробництвом декількох видів продукції;
в) для розподілу затрат за періодами;
г) інше застосування.
22. Який тип економiчних законiв управляє народним господарством у декiлькох суспільноекономiчних формацiях?
а) особливі економiчнi закони

23.

24.

б) специфічні економiчнi закони
в) стадійні економiчнi закони
г) загальні економiчнi закони
Що є об’єктами власностi в аграрнiй сферi?
а) приватнi пiдприємцi, державнi установи, комунальнi органiзацiї
б) засоби виробництва, готова продукцiя, виручка, прибуток
в) ставки, водойоми, лiсосмуги, кориснi копалини, промисловi заводи
г) агропромисловий комплекс, агробiзнес, сiльськогосподарськi кооперативи
На які частини подiляється чистий продукт?
а) необхiдний продукт i додатковий продукт
б) внутрішнiй продукт i чистий продукт
в) національний дохiд i собiвартiсть
г) внутрiшнiй валовий продукт i внутрiшнiй нацiональний продукт

Розглянуто і обговорено на засіданні циклової комісії викладачів фінансово-економічних
дисциплін
Протокол № 6 від «17» січня 2018 р.
Голова циклової комісії _______________ Н.В. Євдокимова
Кількість балів _______________________________________________________
(цифрами та словами)

Екзаменатори ________________________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

_______________________________________________________
(підпис)

(прізвище та ініціали)

Голова фахової
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