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Програма фахових вступних випробувань

ВСТУП
Мета. Державні вступні випробування мають на меті забезпечити рівні

можливості випускників ОКР «Кваліфікований робітник» для вступу на ОКР
«Молодший спеціаліст», при цьому ефективно перевірити рівень
професійних знань студентів, вміння їх використовувати при рішенні
конкретних господарських операцій у сучасних умовах господарювання.
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. До здачі
вступних випробувань допускаються студенти, які виконали повністю
навчальний план за ОКР «Кваліфікований робітник» і отримали диплом.
Характеристика змісту програми. Для абітурієнтів напряму
підготовки «Облік і оподаткування» за ОКР «Молодший спеціаліст» цей
комплекс включає дисципліни: - Бухгалтерський облік; - Фінансовий облік.
Випробування проводяться з використанням тестових теоретичних та
практичних питань. Кожному випускнику ОКР «Кваліфікований робітник»
видається індивідуальна комбінація тестових питань по фахових
дисциплінах. При складанні вступних фахових випробувань вступники
повинні
відповідно
до
вимог
кваліфікаційної
характеристики
кваліфікованого робітника показати високу фундаментальну та фахову
підготовку з дисциплін облікового профілю.
Кваліфікований
робітник
згідно
з
освітньо-кваліфікаційною
характеристикою повинен мати ряд умінь і виконувати типові завдання
діяльності:
1. Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення
документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку.
2. Дотримання законів України та інших нормативних актів, що
регулюють господарську діяльність підприємств.
3. Організація бухгалтерського обліку та звітності.
4. Організація роботи матеріально-відповідальних осіб.
5. Дотримання правил зберігання бухгалтерських документів і
організація архіву підприємства.
6. Організація зовнішньоекономічних відносин.
7. Організація дій з метою попередження або зменшення ступеня
ймовірного пошкодження.
8. Урахування основних економічних законів у процесі професійної
діяльності та інші.
Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну
комісію ХЕУ.
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ПРОГРАМА
МОДУЛЬ 1. ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
Капітал, його сутність, стадії, кругообіг та функціональні форми.
Характеристика складових власного капіталу. Особливості формування
акціонерного капіталу в Україні.
Облік формування та змін зареєстрованого (пайового) капіталу на
підприємствах різних форм власності й організаційно-правових форм:
державних, господарських товариств, приватних та ін. Особливості обліку
неоплаченого і вилученого капіталу. Облік капіталу у дооцінках та
додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік нерозподіленого
прибутку та його використання.
МОДУЛЬ 2. ОБЛІК НЕОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Економічна сутність засобів виробництва та їх роль в економічному
розвитку країни. Складові частини і характеристика необоротних активів
підприємства. Визнання основних засобів як активів підприємства.
Класифікація і первісна оцінка основних засобів. Переоцінка (дооцінка,
уцінка) первинної вартості і суми зносу об'єкта основних засобів.
Характеристика рахунків і субрахунків, в межах яких здійснюється
синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Інвентарний облік
наявності і руху основних засобів. Загальна схема записів операцій з обліку
основних засобів.
Економічна суть капітальних інвестицій і основні напрямки їх
здійснення. Кореспонденція рахунків та загальна схема записів з обліку
капітальних інвестицій. Канали (шляхи) надходження основних засобів.
Документальне оформлення операцій з надходження основних засобів.
Кореспонденція рахунків за операціями, пов'язаними з надходженням
основних засобів різними каналами.
Синтетичний та аналітичний облік витрат з ремонту основних засобів.
Економічна сутність амортизації основних засобів. Методи та методика
нарахування амортизації (зносу) основних засобів. Синтетичний і
аналітичний облік амортизації (зносу) основних засобів. Загальна схема
записів з обліку амортизації (зносу) основних засобів.
Причини та напрямки вибуття основних засобів. Документальне
оформлення операцій зі списання основних засобів унаслідок повного зносу,
непридатності для дальшої експлуатації, знищення через стихійне лихо,
продаж тощо. Кореспонденція рахунків за операціями, пов'язаними з
вибуттям основних засобів за різними напрямками.
Інвентаризація
основних
засобів.
Документальне
оформлення
результатів
інвентаризації.
Відображення результатів
інвентаризації
основних засобів у обліку. Завдання та джерела економічного аналізу
основних засобів. Аналіз складу, структури і стану основних засобів.
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Поняття, економічна сутність нематеріальних активів, їх склад і види.
Нормативно-правове регулювання обліку нематеріальних активів.
Визначення нематеріальних активів.
Документальне оформлення надходження та первісна оцінка
нематеріальних активів. Побудова синтетичного й аналітичного обліку. Знос
нематеріальних активів, визначення строку використання окремих об'єктів.
Контроль за строками використання окремих об'єктів нематеріальних
активів. Інвентарний облік та його роль у здійсненні контролю. Облік
процесу придбання і створення нематеріальних активів, облікові регістри та
організація аналітичного обліку нематеріальних активів. Облік переоцінки
нематеріальних активів. Облік зменшення корисності нематеріальних
активів.
Документальне оформлення та облік процесів вибуття і списання
нематеріальних активів.
Економічна сутність фінансових інвестицій, їх види та класифікація.
Первісна оцінка фінансових інвестицій та їх оцінка на дату балансу.
Облік довгострокових фінансових інвестицій у боргові зобов'язання
(облігації). Поняття амортизованої собівартості облігацій. Методика обліку
довгострокових облігацій, придбаних за номінальною вартістю, з дисконтом
та премією. Методи нарахування амортизації дисконту та премії за
інвестиціями в облігації.
Облік довгострокових інвестицій в акції інших підприємств. Вплив
частки інвестора в капіталі інвестованого підприємства на методику обліку.
Метод обліку інвестицій в акції за справедливою вартістю (собівартістю).
Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Порядок
визначення балансової вартості інвестицій. Загальне поняття консолідації
фінансової звітності, умови складання.
МОДУЛЬ 3. ОБЛІК ОБОРОТНИХ АКТИВІВ
Економічна сутність виробничих запасів та завдання обліку, аналізу та
контролю. Визнання виробничих запасів як активів підприємства.
Класифікація запасів. Первісна оцінка виробничих запасів. Матеріально
відповідальні особи та порядок документального оформлення матеріальної
відповідальності.
Документальне оформлення та облік надходження виробничих запасів.
Облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Методи оцінки
використаних запасів. Методика обліку відпущених та спожитих запасів на
підприємстві.
Особливості
обліку та
контролю малоцінних та
швидкозношуваних предметів (МПІП). Інвентаризація виробничих запасів та
відображення її результатів у обліку. Облік нестач, надлишків виробничих
запасів та розрахунків з відшкодування матеріальних збитків.
Порядок проведення переоцінки запасів та подання інформації про
запаси у фінансовій звітності.
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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. Порядок подання інформації про грошові кошти та
поточні фінансові інвестиції у фінансовій звітності.
МОДУЛЬ 4. ОБЛІК ВИТРАТ, ДОХОДІВ І ФІНАНСОВИХ
РЕЗУЛЬТАТІВ
Витрати виробництва та їх економічна сутність. Визначення, визнання
та класифікація витрат на виробництво. Собівартість як економічна категорія
ринкового середовища. Склад витрат, що формують собівартість продукції
(робіт, послуг).
Загальна характеристика рахунків з обліку витрат виробництва (23
«Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»).
Облік прямих витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Облік і
розподіл загальновиробничих витрат. Оцінка та облік незавершеного
виробництва. Облік втрат від браку продукції (робіт, послуг). Загальна схема
визначення собівартості готової продукції (виконаних робіт і наданих
послуг) за звичайної та спрощеної форми бухгалтерського обліку.
Економічний зміст реалізації продукції, робіт, послуг. Валова і товарна
продукція. Канали (напрямки, шляхи) реалізації продукції. Ціноутворення на
продукцію, роботи, послуги. Документальне оформлення й облік реалізації
продукції. Облік вирахування з доходу. Особливості документального
оформлення й обліку виконання робіт і надання послуг на сторону. Облік
адміністративних витрат та витрат на збут.
Інша операційна діяльність, її сутність та види.
Облік доходів і витрат від реалізації інших оборотних активів. Облік
втрат від сумнівних та безнадійних боргів. Облік доходів від списання
простроченої кредиторської заборгованості. Облік втрат від знецінення
запасів, нестач і втрат від псування цінностей. Облік визнаних та одержаних
штрафів, пені, неустойки. Облік доходів і витрат від утримання житловокомунального господарства та об'єктів соціально-культурного призначення.
Облік інших витрат і доходів операційної діяльності.
Облік доходів і втрат від участі в капіталі, інших фінансових доходів і
витрат. Облік доходів і витрат від реалізації фінансових інвестицій. Облік
витрат від зменшення корисності активів. Облік доходів від відновлення
корисності активів. Облік доходів і втрат від неопераційної курсової різниці.
Облік доходів і втрат від списання необоротних активів. Облік доходів від
безоплатно одержаних необоротних активів. Облік інших доходів і витрат
діяльності.
Сутність і роль прибутку в господарській діяльності підприємства.
Структурно-логічна схема формування прибутку.
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Облік фінансових результатів від операційної діяльності, від
фінансових операцій, іншої діяльності. Облік нерозподілених прибутків
(непокритих збитків).
МОДУЛЬ 5. ОБЛІК ЗОБОВ'ЯЗАНЬ ПІДПРИЄМСТВА
Позичковий капітал, його сутність і роль у господарській діяльності.
Визнання, класифікація та оцінка довгострокових зобов'язань. Загальна
схема обліку довгострокових зобов'язань. Облік довгострокових зобов'язань
за кредитами банків. Облік довгострокових фінансових зобов'язань.
Особливості обліку відстрочених податкових зобов'язань.
Визнання, класифікація та оцінка поточних зобов'язань. Загальна схема
обліку поточних зобов'язань. Документальне оформлення та облік
короткострокових кредитів банків. Облік зобов'язань по розрахунках з
постачальниками за товари, роботи, послуги. Облік зобов'язань,
забезпечених виданими короткостроковими векселями.
Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток. Порядок
визначення суми податку на прибуток, відстрочених податкових активів та
зобов'язань з податку на прибуток та їх облік.
Заробітна плата, її суть та форми. Місце та значення зарплати у
формуванні доходів населення.
Склад фонду оплати праці. Методика розрахунку суми заробітної плати
за різних форм і систем оплати праці. Індексація і компенсація невиплаченої
зарплати. Утримання із зарплати. Узагальнення нарахувань і утримань із
зарплати. Відображення розрахунків з оплати праці в системі рахунків
бухгалтерського обліку. Контроль за використанням фонду оплати праці.
Облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне
соціальне страхування. Облік розрахунків за невідпрацьований час
(лікарняні, оплата за час відпустки).
МОДУЛЬ 6. ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ НА
ПІДПРИЄМСТВІ
Планування обліку на підприємстві. Зміст та основні розділи плану,
періодичність складання плану. Напрями організації обліку на підприємстві.
Вибір форм і методів обліку; синтетичний та аналітичний облік; кадри
працівників обліку; посадові інструкції; розподіл обов'язків між
працівниками обліку; підвищення кваліфікації працівників обліку; робочі
місця працівників обліку; нормативно-правове забезпечення обліку;
інвентаризація майна та джерел його утворення; документообіг; забезпечення
бланками первинного обліку; автоматизація обліку; визначення чисельності
працівників обліку. Облікова політика підприємства, її сутність, зміст та
порядок розроблення. Статистичний облік.
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Структура екзаменаційного білета передбачає тестову перевірку знань
з дисциплін, які вивчалися на рівні кваліфікованого робітника. Вона охоплює
систему базових тестових завдань закритої форми із запропонованими
відповідями.
Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів:
а) запитальної (змістовної) частини;
б) 4 відповіді.
Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників.
Для кожного вступника передбачається 25 тестових завдань. По кожному
завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких студент повинен
вибрати вірну.
Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за виконання
тестових завдань становить 100 балів.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПИСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ НА
ІСПИТІ
Вступні фахові випробування для вступників передбачають виконання
тестових завдань, які об'єктивно визначають їх рівень підготовки.
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне
завдання окремо, включаючи блоки тестових завдань) за такими
критеріями:
4 бали — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на поставлене
запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і
літературних джерел.
2 бал — абітурієнт дав неповну відповідь на поставлене запитання.
0 балів — абітурієнт дав неправильну відповідь на запитання, показав
незадовільні знання понятійного апарату і спеціальної літератури чи
взагалі нічого не відповів.
Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для
вступу на навчання вступників на основі раніше здобутого освітньокваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, які при складанні фахового
вступного випробування отримали не менше 50 балів.
Тривалість вступного випробування - 1 година.
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Перелік професійних періодичних видань
1. «Актуальні проблеми економіки».
2. «Баланс».
3. «Баланс-Агро».
4. «Бухгалтерія в сільському господарстві».
5. «Бухгалтерія».
6. «Бухгалтерський облік і аудит».
7. «Вісник податкової служби України».
8. «Все для бухгалтера в торгівлі».
9. «Все про бухгалтерський облік».
10. «Галицькі контракти».
11. «Дебет-Кредит».
12. «Економіка АПК».
13. «Економіка України».
14. «Облік і фінанси АПК».
15. «Податки і бухгалтерський облік».
16. «Пропозиція».
17. «Урядовий кур' єр».
18. «Фінанси України».
19. «Школа бухгалтера».
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