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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма розроблена на підставі Законів України «Про освіту» та
«Про фахову передвищу освіту», Положення про приймальну комісію
закладів фахової передвищої освіти, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 30.10.2019 р. №1350.
Призначення

програми

–

забезпечити

проведення

фахового

вступного випробування для здобуття освітньо-професійного ступеня
фахового молодшого бакалавра.
Мета фахового вступного випробування полягає у визначенні рівня
теоретичних знань і практичних умінь і навичок, необхідних для
опанування знань за програмою підготовки здобувачів фахового
молодшого бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за
освітньою програмою «Облік і оподаткування» галузі знань 07
«Управління та адміністрування».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Абітурієнти
повинні володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок та
підготовлені до роботи на підприємствах (установах, організаціях) усіх
видів економічної діяльності.

.

Характеристика змісту програми. Програма складається з переліку
питань за темами, які відображають окремі аспекти спеціальності та
інтегрує знання з дисциплін «Бухгалтерський облік», «Фінансовий облік»,
передбачених програмою підготовки здобувачів фахового молодшого
бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а також включає
тестові завдання з дисципліни фахового спрямування. Кожен із
запропонованих тестів має три варіанти відповідей, правильним із яких є
лише один.
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2. ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ТЕСТУВАННЯ
ДИСЦИПЛІНА: БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
ТЕМА 1. ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
План рахунків бухгалтерського обліку: поняття та структура.
Принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація
рахунків за економічним змістом.
Класифікація рахунків за призначенням і структурою: основні,
регулюючі, операційні та результатні рахунки. Позабалансові рахунки і їх
особливості.
ТЕМА 2. ОБЛІК ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ
Мета та принципи оцінки господарських засобів в бухгалтерському
обліку. Оцінка господарських засобів в бухгалтерському обліку.
Калькуляція, як спосіб групування затрат, їх вимірювання і визначення
собівартості.
Загальна
постачання,

характеристика
виробництво,

основних

реалізації.

господарських

Облік

процесу

процесів:
постачання.

Відображення на рахунках бухгалтерського обліку основних операцій по
постачанню. Оцінка виробничих запасів в балансі і в поточному обліку.
Облік процесу виробництва. Поняття про виробничі витрати і їх
класифікація. Визначення фактичної виробничої собівартості продукції.
Облік процесу реалізації. Облік відвантаження і реалізації продукції.
Порядок визначення фінансового результату від реалізації.
ТЕМА 3. ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Поняття про облікові реєстри. Види і форми, модифікація облікових
реєстрів в умовах застосування сучасної обчислювальної техніки.
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Класифікація облікових реєстрів і порядок записів в облікові реєстри.
Послідовність записів господарських операцій по хронологічних і
систематичних облікових реєстрах. Способи виявлення і виправлення
помилок в облікових записах.
Поняття про форми бухгалтерського обліку, їх суть історичний
розвиток. Меморіальна, журнальна, автоматизована форма обліку.
ТЕМА 4. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ
Звітність,

як

система

узагальнення

показників

обліку,

що

характеризують кінцеві результати діяльності. Суть і значення звітності.
Класифікація та принципи побудови звітності. Користувачі звітності.
Вимоги до складання і подання звітності в сучасних умовах
господарювання. Форми фінансової звітності: види, порядок складання та
оприлюднення.
ДИСЦИПЛІНА: ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК
ТЕМА 1. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
Економічна сутність грошових коштів та їх функції. Форми
розрахунків і державне регулювання готівкового та безготівкового обігу.
Касові операції та порядок їх ведення. Первинні, облікові та звітні
документи з касових операцій. Облік касових операцій.
Порядок відкриття та використання рахунків у банках. Облік операцій
на рахунках у банках. Форми безготівкових розрахунків в Україні. Облік
операцій по безготівковій валюті. Облік операцій з іноземною валютою.
ТЕМА 2. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
Економічна сутність виробничих запасів та завдання їх обліку.
Визнання виробничих запасів як активів підприємства згідно П(С)БО 9
«Запаси». Класифікація запасів. Первісна оцінка виробничих запасів.
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Документальне оформлення та облік надходження виробничих запасів.
Облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Методи оцінки
використаних запасів.
Облік видачі матеріальних цінностей у виробництво та на інші потреби.
Визначення та списання сум транспортно-заготівельних витрат, які
відносяться на витрачені матеріальні цінності.
Особливості обліку та контролю малоцінних та швидкозношуваних
предметів (МШП). Інвентаризація виробничих запасів та відображення її
результатів у обліку. Облік недостач, надлишків виробничих запасів та
розрахунків з відшкодування матеріальних збитків.
ТЕМА 3. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Визнання та оцінка основних засобів підприємства, згідно ПСБО 7
«Основні засоби». Характеристика необоротних активів підприємства.
Інвентарний облік наявності і руху основних засобів.
Економічна суть капітальних інвестицій і основні напрямки їх
здійснення. Кореспонденція рахунків та загальна схема записів з обліку
капітальних інвестицій.
Шляхи

надходження основних засобів. Документальне оформлення

операцій з надходження основних засобів. Синтетичний та аналітичний
облік витрат з ремонту основних засобів.
Економічна сутність амортизації основних засобів. Методи та методика
нарахування амортизації основних засобів. Синтетичний і аналітичний
облік амортизації (зносу) основних засобів. Причини та напрямки вибуття
основних засобів. Інвентаризація основних засобів. Документальне
оформлення

результатів

інвентаризації.

Відображення

результатів

інвентаризації основних засобів в обліку.
ТЕМА 4. ОБЛІК ПРАЦІ ТА ЇЇ ОПЛАТИ
Законодавче регулювання оплати праці. Заробітна плата, її суть, види
та форми.
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Відображення розрахунків з оплати праці в системі рахунків
бухгалтерського обліку.
Документація по обліку праці та заробітної плати. Складання
розрахунково-платіжних і платіжних відомостей. Порядок виплати
заробітної плати.
Синтетичний облік розрахунків з робітниками і службовцями по
заробітній платі та інших нарахуваннях. Види утримань із заробітної
плати. Аналітичний облік заробітної плати.
Облік

соціальних

виплат.

Облік

допомоги

по

тимчасовій

непрацездатності.
Облік відпусток. Облік сум, які резервують на майбутню оплату
щорічних відпусток працівникам.
ТЕМА 5. ОБЛІК КОРОТКОСТРОКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
Характеристика П(С)БО 11 „Зобов’язання”. Визнання, оцінка та
класифікація зобов’язань.
Кредиторська заборгованість за товари, роботи і послуги.
Види та облік нетоварних операцій. Облік короткострокових кредитів
банків.

Облік

поточної

заборгованості

за

довгостроковими

зобов’язаннями. Операції з короткостроковими векселями виданими.
Зобов’язання за розрахунками з учасниками. Облік інших поточних
зобов’язань.

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі.
Білет фахового вступного випробування для отримання ступеня
«Молодший бакалавр» включає 2 теоретичних питання і 50 тестів. Кожна
правильна відповідь в повному обсязі на теоретичне питання оцінюється
в 25балів, кожна тестова відповідь – 3бали.
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Оцінювання знань вступників на фахових вступних випробуваннях
здійснюється за шкалою 200 балів:
180 - 200 відмінно;
150 - 179 - добре;
120 - 149 - задовільно;
0-119 незадовільно.
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
коледжу.
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Перелік питань з дисциплін, що включають до фахових вступних
випробовувань при вступі на заочне відділення за
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування».
1. Економічний зміст грошових коштів.
2. Облік касових операцій.
3. Порядок ведення касових операцій.
4. Документування касових операцій.
5. Облік грошових коштів на рахунках в банку.
6. Види рахунків та порядок їх відкриття.
7. Форми безготівкових розрахунків.
8. Облік грошових операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
9. Зміст дебіторської заборгованості та її групування в обліку.
10. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи,
послуги.
11. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками.
12. Облік основних засобів.
13. Амортизація основних засобів.
14. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку .
15. Облік запасів.
16. Інвентаризація ТМЦ.
17. Зміст та підходи до визначення витрат.
18. Облік готової продукції та її реалізації.
19. Власний капітал: його визначення., функції та структура.
20. Поняття і класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку.
21. Зміст, визначення та оцінка зобов’язань.
22. Облік довгострокових кредитів банку.
23. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками.
24. Організація оплати праці. Види, форми та системи оплати праці.
25. . Розрахунок оплати по середньому заробітку.
26. Утримання із заробітної плати.
27. Нарахування на заробітну плату.
28. Синтетичний облік розрахунків з оплати праці.
29. Класифікація доходів.
30. Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
31. Облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
32. Облік розрахунків з бюджетом.
33. Порядок формування і облік фінансових результатів.
34. Формування в обліку фінансових результатів від операційної
діяльності.
35. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її складання.
36. Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення.
37. Структура і зміст балансу.
38. План рахунків бухгалтерського обліку.
39. Документація.
40. Класифікація господарських засобів.
41. Об’єкти обліку
42. Господарські операції та їх вплив на статті балансу.
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43. Порядок виправлення помилок в первинних документах та

облікових регістрах.
44. Будова рахунків
45. Облікові вимірники.
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