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Теми для підготовки до складання вступних випробувань для
вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
«Бакалавр» за скороченим терміном навчання на базі початкового
рівня вищої освіти (молодший спеціаліст, молодший бакалавр)
Основи економічної науки
Тема 1. Предмет і основні етапи розвитку економічної науки
Тема 2. Суспільне виробництво: суть, структура, фактори і результати
Тема 3. Економічна система суспільства. Типи економічних систем
Тема 4. Власність у системі економічних відносин
Тема 5. Сутність грошей та їх функції
Тема 6. Сутність ринку. Попит, пропозиція та ринкова ціна
Тема 7. Підприємство і підприємництво
Тема 8. Витрати виробництва. Валовий продукт, дохід і прибуток
Тема 9. Конкуренція і монополія в ринковій економіці
Тема 10. Заробітна плата. Зайнятість населення і безробіття
Тема 11. Сутність інфляції та її види
Тема 12. Фінансова система. Кредитна система. Банки
Тема 13. Державне регулювання ринкових відносин. Господарський механізм
у системі регулювання суспільного виробництва
Тема 14. Поняття про основні макроекономічні показники
Тема 15. Економічне зростання і його фактори. Поняття циклічності
економіки
Тема 16. Світове господарство. Міжнародні економічні та соціальні відносини

Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його сутність і
характеристика в історичній ретроспективі
Тема 2. Предмет бухгалтерського обліку
Тема 3. Бухгалтерський баланс
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Тема 5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Тема 6. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни власного
капіталу
Тема 7. Облік процесу придбання та використання активів підприємства
Тема 8. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг
Тема 9. Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і послуг
Тема 10. Визначення та відображення фінансових результатів основних
господарських процесів
Тема 11. Основи фінансової звітності
Тема 12. Сутність та принципи фінансового та управлінського обліку
Тема 13. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання
Тема 14. Міжнародна стандартизація та організація національної системи
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
Тема 15. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом
господарювання
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Тема 16. Метод бухгалтерського обліку
Тема 17. Первинне спостереження: документація та документування в
бухгалтерському обліку
Тема 18. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 19. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і
калькулювання
Тема 20. Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського обліку
Тема 21. Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи
методології його наукових досліджень

Аналіз господарської діяльності (загальна теорія)
Тема 1. Значення економічного аналізу та його роль в управлінні
підприємством
Тема 2. Предмет та види економічного аналізу
Тема 3. Метод та методика економічного аналізу
Тема 4. Методика факторного аналізу
Тема 5. Аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності
Тема 6. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу
Тема 7. Історія, проблеми та перспективи розвитку економічного аналізу

Фінанси
Тема 1. Предмет фінансової науки. фінансові категорії
Тема 2. Генезис і еволюція фінансів
Тема 3. Фінансове право і фінансова політика
Тема 4. Бюджет. Бюджетна система
Тема 5. Податки. Податкова система
Тема 6. Страхування. Страховий ринок
Тема 7. Фінансовий ринок
Тема 8. Фінанси суб'єктів господарювання
Тема 9. Міжнародні фінанси
Тема 10. Фінансовий менеджмент

Основи аудиту
Тема 1. Аудит як метод господарського контролю, його предмет, об’єкти, мета
і завдання. Класифікація аудиту
Тема 2. Організація аудиторської діяльності та її нормативно-правове
забезпечення
Тема 3. Організація процесу аудиту та його оформлення
Тема 4. Планування аудиту. Робочі документи аудитора
Тема 5. Аудиторський висновок та звіт
Тема 6. Аудиторські послуги
Тема 7. Узагальнення матеріалів дослідження та звітність аудиторів за
результатами роботи

Економіка підприємства
Тема 1. Теорії і моделі підприємства
Тема 2. Основи підприємств
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Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми
Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємства
Тема 5. Структура і управління підприємством
Тема 6. Ринок і продукція
Тема 7. Прогнозування і планування діяльності підприємства
Тема 8. Обґрунтування виробничої програми підприємства
Тема 9. Персонал підприємства, продуктивність праці і оплата праці
Тема 10. Основний капітал
Тема 11. Оборотний капітал
Тема 12. Матеріально-технічна база виробництва і виробнича потужність
підприємства
Тема 13. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика
Тема 14. Організація операційної діяльності
Тема 15. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції
Тема 16. Витрати підприємства
Тема 17. Товарна і цінова політика підприємства
Тема 18. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання
Тема 19. Оптимізація бізнес процесів підприємств

Зразок тестових фахових вступних випробувань при прийомі на
навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
за скороченим терміном навчання
Житомирський державний технологічний університет
Факультет обліку і фінансів
Спеціальність: 071 «Облік і оподаткування»
Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр
Затверджено на засіданні атестаційної комісії,
«Затверджую»
протокол № 1 від 09 березня 2016р.
В.о. ректора ЖДТУ, д.е.н., проф.
Голова атестаційної комісії, д.е.н., професор
________________ Євдокимов В.В.

__________________ Жиглей І.В.

«____» ________ 2016р.

«____» ________ 2016р.

№
з/п
1

2

Питання

Варіант відповіді

До методів економічної теорії не A. метод дедукції;
належать:
Б. метод індукції;
В. формальної логіки;
Г. економіко-математичне моделювання;
Д. аналіз.
Що вивчає загальна економічна A. багатство суспільства;
теорія?
Б. бухгалтерський облік;
В. ставлення людини до речей;
Г. техніко-економічні відносини в процесі
виробництва;
Д. відносини в процесі виробництва з

6

3

Галопуюча інфляція – це:

4

Рівень безробіття при повній
зайнятості (природний рівень
безробіття):

5

Який вид інфляції є найбільш
руйнівним для суспільства:

6

Теорія споживчої поведінки
передбачає, що споживач прагне
максимізувати:

9

Слово «Баланс» від латинського
– це?

10

Автор книги «Трактат про
рахунки та числа» 1494 року?

11

У якому варіанті відповіді
перераховано ознаки юридичної
особи?

12

Фізична особа відрізняється від
юридичної тим, що?

приводу
раціонального
використання
обмежених ресурсів.
A. зростання цін вимірюється двозначними
і більше цифрами на рік;
Б. ціни ростуть астрономічними темпами;
В. ціни ростуть щонайменше ніж 10% на
рік, вартість грошей зберігається;
Г. ціни різних товарних груп залишаються
незмінними;
Д.
ціни
різних
товарів
постійно
змінюються.
A. враховує циклічне безробіття;
Б. враховує фрикційне і структурне
безробіття;
В. дорівнює нулю;
Г. враховує сезонне безробіття;
Д. враховує структурне безробіття.
A. повзуча;
Б. фрикційна;
В. гіперінфляція;
Г. інфляція витрат;
Д. інфляція попиту.
A. різницю між загальною і граничною
корисністю;
Б. загальну корисність;
В. граничну корисність;
Г. середню корисність;
Д. кожну з перелічених величин.
А. звітність
Б. двостороння таблиця
В. врівноважені ваги
Г. регістр даних
Д. звіт даних
А. А.Сміт
Б. Л.Пачолі
В. Б.Котрулі
Г. Д.Рікардо;
Д. Дж.Чербоні
А. статут
Б. печатка
В. протокол зборів засновників
Г. кількість осіб не менша 15
Д. статут, печатка, бухгалтерський баланс
А. фізична особа не може мати печатки
Б. юридична особа має статут
В. фізична особа платить менше податків
Г. юридична особа має річний дохід понад
20 тис. грн.

7

17

Особливістю методу аналізу
господарської діяльності є:

18

До загальнонаукових
пізнання належить:

19

Методичні прийоми аналізу
господарської
діяльності,
в
основу яких покладено суворі
формалізовані
аналітичні
залежності є:

Д. фізична особа не підлягає реєстрації
А. Відкритість та нерегламентованість
Б. Чітка регламентація складових методу
економічного аналізу
В. Відсутність системного підходу
Г. Використання тільки загальнонаукових
методів пізнання (індукції, дедукції,
аналізу, синтезу, тощо..
Д. Використання
методів
експертних
оцінок
А. Факторний аналіз
Б. Моделювання
В. Документальна перевірка
Г. Фактична перевірка
Д. Елімінування
А. Статистичними
Б. Загальнонауковими
В. Евристичними
Г. Кореляційними
Д. Формалізованими

20

Вид порівняльного аналізу, що
застосовується при порівнянні
показників за ряд періодів (років)
та визначення основної тенденції
динаміки показника, називається:

А. Горизонтальним
Б. Одновимірним
В. Вертикальним
Г. Трендовим
Д. Багатовимірним

21

Для визначення внутрішньої А. Горизонтальне порівняння
будови явища використовується: Б. Вертикальне порівняння
В. Трендове порівняння
Г. Багатовимірне порівняння
Д. Одновимірне порівняння
Економічна перевірка:
А. Порівнюються
різні
за
своїм
найменуванням і характером документи, в
яких відображаються різні аспекти однієї і
тієї ж або декількох взаємопов’язаних
операцій;
Б.
Встановлюється
доцільність
господарських операцій;
В. Встановлення повноти та правильності
оформлення
документів,
заповнення
реквізитів, відповідність підписів осіб, які
склали документ;
Г. Вивчення та господарських операцій
щодо їх відповідності нормативним актам,
інструкціям, стандартам, положенням
державних органів влади та керівництва
господарюючих суб’єктів, галузей;

39

методів

8

40

Інформація, яку одержує аудитор
про
систему
внутрішнього
контролю
на
підприємстві,
впливає на:

42

Причини
видачі
умовнопозитивного
аудиторського
висновку:

46

Що в перекладі з грецької
означає термін “економіка”?

47

Модель
економіки,
що
основується
на
приватній
власності називається:

48

Виробничим підприємством є:

49

До
установчих
документів
підприємства належить

50

Суб'єкт
ліквідується:

господарювання

Д. Проводиться на вимогу аудитора тоді,
коли визначити якісні ознаки сировини,
матеріалів, готової продукції, виконаних
будівельно-монтажних і ремонтних робіт
іншими прийомами контролю неможливо
А. Аудиторський висновок;
Б. План аудиту;
В. Загальний розмір аудиторського ризику;
Г. Розмір суттєвості відхилень;
Д. Программу аудиторської перевірки
А. Наводяться у звіті аудитора;
Б. У звіті аудитора не відображаються;
В. Не аргументується взагалі;
Г. Наводяться в аудиторському висновку із
розгорнутою аргументацією причин, які
вплинули на думку аудитора;
Д. Правильна відповідь відсутня
А. мистецтво створення підприємства
Б. мистецтво управління персоналом
В. мистецтво управління державою
Г. мистецтво ведення господарства
Д. мистецтво управління активами
А. командно-адміністративна
Б. змішана
В. державна
Г. ринкова
Д. немає правильної відповіді
А. банківська установа
Б. хлібозавод
В. страхова компанія
Г. магазин
Д. всі відповіді правильні
А. реєстраційна картка
Б. колективний договір
В. статут
Г. накладна
Д. контракт
А. за рішенням власника
Б. у зв'язку із закінченням строку, на який
він створювався
В. у разі визнання його в установленому
порядку банкрутом,
крім випадків,
передбачених законом
Г. у разі скасування
його державної
реєстрації у випадках, передбачених
законом
Д. в усіх перелічених випадках

9

Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання
Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»
за скороченим
терміном навчання на базі початкового рівня вищої освіти (молодший
спеціаліст, молодший бакалавр) за спеціальністю “Облік і оподаткування”
проводиться у письмовій формі у вигляді тестування.
Екзаменаційна картка складається з 50-ти тестових завдань по
питанням з дисциплін «Основи економічної науки», «Бухгалтерський облік
(загальна теорія)», «Аналіз господарської діяльності (загальна теорія)»,
«Фінанси», «Основи аудиту», «Економіка підприємства», винесеним в
програму. Кожне питання оцінюється в 2 бали. Максимально можлива
кількість набраних балів – 100 балів.
У разі наявності виправлень відповідь не зараховується.
Рекомендованими для зарахування на навчання за освітньокваліфікаційним рівнем «Бакалавр» за скороченим терміном навчання на
базі початкового рівня вищої освіти (молодший спеціаліст, молодший
бакалавр) за спеціальністю “Облік і оподаткування” можуть бути вступники,
які набрали не менше 124 балів по фахових вступних випробуваннях.
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