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ВСТУП

Вступний фаховий екзамен для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
за  спеціальністю  071  «Облік  і  оподаткування»  проводиться  для  осіб,  які
вступають  до  ПВНЗ  МУБіП  на  навчання  за  скороченими  термінами
підготовки на  основі  раніше  здобутого  освітньо-кваліфікаційного  рівня
«молодший спеціаліст».
           Програма вступного фахового екзамену складена на основі змісту
дисципліни «Бухгалтерський облік» у відповідності до освітньо-професійної
програми за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». Програма охоплює
теоретичні і прикладні питання, що в рамках освітньо-професійної програми
підготовки  бакалавра  визначають  наявність  у  випускника  здібностей
виконувати  функції,  визначені  освітньо-кваліфікаційною  характеристикою
бакалавра. 

Мета вступного  фахового  екзамену  полягає  у  визначенні  та  оцінці
рівня  засвоєних  теоретичних  знань  та  вмінь  визначених  галузевими
стандартами  вищої  освіти  для  фахівців  освітньо-кваліфікаційного  рівня
«молодший  спеціаліст»  галузі  знань  «Економіка  та  підприємництво»,
необхідних  для  продовження  навчання  за  напрямом  підготовки  6.030509
«Облік і аудит».

СТРУКТУРА ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

              Вступний фаховий екзамен для здобуття  освітнього ступеня
«бакалавр»  за  спеціальністю  071 «Облік  і  оподаткування»  проводиться  у
письмовій формі з використанням тестових та практичних завдань. 

Для відповіді вступник отримує екзаменаційний білет, лист відповіді,
чернетки. Екзаменаційний білет складається з трьох частин. 

Перша  частина  містить  10  закритих  тестів.  Закрита  форма  тесту
передбачає застосування матеріалу за відомими стандартними алгоритмами
та зразками, тобто надаються завдання з вибором однієї відповіді з чотирьох
варіантів відповідей, одна з яких – правильна.

Друга  частина  містить  2  відкритих  теста.  Відкрита  форма  тесту
передбачає  застосування програмного матеріалу у змінених та ускладнених
ситуаціях, тобто надаються завдання з вимогою короткої відповіді.

Третя  частина  (практична)  складаєься  з  двох  задач.  Вирішення
практичних  завдань  потребує  розв’язання  з  розгорнутою  відповіддю.
Завдання вважається виконаним правильно, якщо крім правильної відповіді в
чернетці та чистовику надано повне розв’язання, що свідчить про самостійне
отримання результату. 

  Тривалість екзамену складає 120 хвилин.
Під  час  виконання  екзаменаційних  завдань  не  дозволяється

користуватися  допоміжними  матеріалами:  записами,  конспектами,
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посібниками тощо.

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Загальна кількість балів,  яку може отримати вступник дорівнює –100.
Результати екзамену оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Мінімальна  кількість  балів,  яка  дозволяє  брати  участь  у  конкурсному
відборі – 124.

Правильна відповідь на завдання першої частини екзаменаційного білету
оцінюється у 5 балів, на завдання другої частини у 10 балів, третьої частини у
15 балів.

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ЕКЗАМЕНУ

Тема  1.  Загальна  характеристика  бухгалтерського  обліку,  його
предмет і метод

Роль  і  значення  обліку.  Види  господарського  обліку.  Види
бухгалтерського  обліку:  фінансовий,  управлінський,  податковий,
взаємозв'язок  між  ними.  Принципи  й  функції  бухгалтерського  обліку.
Предмет, об'єкти і метод бухгалтерського обліку.

Тема 2. Бухгалтерський баланс
Поняття  балансу,  його  значення  та  використання  в  управлінні.

Побудова балансу. Актив і  пасив. Склад господарських засобів  (майна)  та
джерел формування господарських засобів підприємства. Чотири типи змін
у балансі під впливом господарських операцій.

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Класифікація

рахунків  бухгалтерського  обліку.  План  рахунків  бухгалтерського  обліку.
Подвійний  запис,  його  суть  і  значення.  Хронологічний  і  систематичний
облік.  Синтетичні  й   аналітичні  рахунки.  Взаємозв'язок  між  балансом  і
рахунками. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Тема 4. Оцінювання та калькуляція
Суть і значення оцінки в бухгалтерському обліку.  Види оцінки та види

вартості, принципи оцінки об'єктів обліку.  Поняття про калькулювання та
собівартість, види витрат і види собівартості. Методи калькулювання та види
калькуляцій.

Тема  5.  Документація  та  інвентаризація,  техніка  і  форми
бухгалтерського обліку

Документація, її значення. Вимоги до змісту й оформлення документів.
Класифікація  документів.  Порядок  перевірки  й  опрацювання  документів.
Документообіг,  його  організація.  Організація  зберігання  документів.
Інвентаризація,  її  значення  і  види.  Порядок  проведення  й  оформлення
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інвентаризації.  Виявлення  результатів  інвентаризації  і  відображення  їх  в
обліку.

Тема 6. Облік необоротних активів
Поняття та склад необоротних активів. Класифікація, критерії визнання

та оцінка основних засобів.  Документування та облік руху основних засобів.
Порядок нарахування та облік амортизації основних засобів.  Поняття та облік
інших необоротних матеріальних активів.  Розкриття інформації  про основні
засоби у фінансовій звітності.

Тема 7. Облік запасів
Поняття та оцінка запасів. Облік виробничих запасів. Поняття та  облік

оборотних  малоцінних  і  швидкозношуваних  предметів.  Облік  готової
продукції. Поняття та класифікація товарів. Документування господарських
операцій,  пов'язаних  з  рухом  товарів.  Організація  синтетичного  та
аналітичного обліку руху товарів.

Тема 8. Облік грошових коштів і дебіторської заборгованості
Облік  касових  операцій  та  операцій  з  іншими грошовими коштами.

Облік  операцій  по  рахунках  в  банках.  Облік  розрахунків  з  покупцями та
замовниками, з різними дебіторами. Облік резервів сумнівних боргів. Облік
витрат майбутніх періодів.

Тема 9. Облік фінансових інвестицій
Довгострокові і поточні фінансові інвестиції: поняття та оцінка. Облік

короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій.

Тема 10. Облік власного капіталу
Поняття  власного  капіталу  та  його  складники.  Облік  статутного

капіталу. Облік пайового капіталу. Облік додаткового та резервного капіталу.
Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.

Тема 11. Облік зобов'язань
Поняття  та  класифікація  зобов'язань.  Облік  довгострокових

зобов'язань.  Поняття  поточних  зобов'язань.  Облік  кредиторської
заборгованості за товари (роботи, послуги).

Тема  12.  Облік  праці,  її  оплати  та  соціального  страхування
персоналу

Поняття, види заробітної плати. Форми оплати праці. Види утримань із
заробітної  плати.  Облік  розрахунків  з  оплати  праці.  Облік  розрахунків  за
страхуванням.

Тема 13. Облік витрат діяльності підприємства
Поняття  і  класифікація  витрат  виробництва.  Формування  та  облік

собівартості  реалізованої  продукції  (товарів,  робіт,  послуг).  Облік
загальновиробничих витрат. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на
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збут.  Облік  інших  операційних  витрат.  Облік  витрат  іншої  звичайної
діяльності. Облік витрат від надзвичайних подій.

Тема 14. Облік доходів і фінансових результатів
Поняття, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів від звичайної

діяльності.  Облік  доходів  від  надзвичайних  подій.  Поняття  фінансових
результатів  та  порядок  їх  формування.  Облік  фінансових  результатів  від
звичайної діяльності та надзвичайних подій.

Тема 15. Фінансова звітність
Значення фінансової  звітності  та  використання її  даних в  управлінні.

Загальні  вимоги  до  фінансової  звітності.  Склад  і  форми  фінансової
звітності.  Порядок  подання  фінансової  звітності.  Зміст  та  порядок
складання  Балансу,  Звіту  про  фінансові  результати  та  інших  форм
фінансової звітності. Використання даних фінансової звітності для прийняття
управлінських рішень.
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