


Пояснювальна записка 

Програма фахового вступного випробування для вступників на навчання 

за спеціальністю 071 Облік і оподаткування на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника охоплює основний матеріал 

програм дисциплін «Економіка підприємства та основи підприємницької 

діяльності», «Бухгалтерський облік».  

Фахове вступне випробування передбачає перевірку здатності до 

опанування освітньо-професійної програми освітньо-професійного ступеня 

фахового молодшого бакалавра на основі здобутих раніше компетентностей.  

 

Зміст програми 

Дисципліна «Економіка підприємства та основи підприємницької діяльності» 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Поняття економічної теорії 

як системи економічних знань. Виникнення економічної теорії і основні етапи 

її розвитку. Предмет економічної теорії. Методи пізнання економічних 

процесів. Економічні категорії, закони та принципи. Функції економічної 

категорії.  

Тема 2. Економічна система суспільства. Відносини власності Зміст 

економічної системи. Система виробничих (економічних) відносин. 

Організаційно-економічні та соціально-економічні відносини. Власність в 

економічній системі. Поняття власності. Сучасні тенденції розвитку власності. 

Перехідна економіка. Формування економічної системи України.  

Тема 3. Форми організації суспільного виробництва та їхня еволюція. 

Сутність і структура суспільного виробництва. Матеріальне і нематеріальне 

виробництво. Основні фактори суспільного виробництва. Ефективність 

виробництва, її сутність. Форми організації суспільного виробництва. 

Економічні та неекономічні блага. Товар і його властивості. Закон вартості, 

його сутність та функції.  

Тема 4. Теорія грошей і грошового обігу. Інфляція. Теоретичні концепції 

виникнення і суті грошей. Функції грошей та їхня еволюція. Грошовий обіг і 



його закони. Грошова система, її структурні елементи й основні типи. 

Інфляція, її сутність, причини, види і соціально-економічні наслідки.  

Дисципліна «Бухгалтерський облік» 

Тема 1. Предмет бухгалтерського обліку та головні його обєкти. Активи 

підприємства та їх класифікація. Пасиви: капітал та зобов’язання.  

Тема 2. Методичні прийоми (метод) бухгалтерського обліку Метод 

бухгалтерського обліку: поняття, сутність, елементи. Взаємозв’язок між 

предметом і методом бухгалтерського обліку.  

Тема 3. Бухгалтерський баланс як елемент методу, його зміст і побудова 

Суть і побудова бухгалтерського балансу. Структура балансу.  

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова Рахунки 

бухгалтерського обліку їх суть та структура. Рахунки активні та пасивні, їх 

побудова Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, взаємозв’язок між 

ними.  

Тема 5. Первинне спостереження. Документація та інвентаризація 

Первинне спостереження в обліку, документація її значення і роль. 

Класифікація документів Організація документообігу та зберігання 

документів. Інвентаризація в системі первинного обліку. 




