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1 Мета вступних випробувань
Метою фахового вступного випробування є визначення рівня
підготовленості вступників для здобуття освітнього ступеня «бакалавр»
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньо-професійна програма
«Облік і аудит»), виявлення їх рівня теоретичних знань і практичних умінь і
навичок, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за
програмою підготовки.
Програма фахового вступного випробування для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (освітньопрофесійна програма «Облік і аудит») на основі освітньо-кваліфікаційного рівня
«молодший спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший
бакалавр», освітнього ступеня «молодший бакалавр» створена у відповідності зі
змістом дисциплін навчального плану підготовки бакалаврів «Бухгалтерський
облік (загальна теорія), «Фінансовий облік-І», «Фінансовий облік-ІІ».
Програму фахового вступного випробування скомпоновано в модуль, який
інтегрує знання з дисциплін фахової підготовки. При цьому органічно
поєднуються теоретичні та прикладні питання, які дозволяють перевірити
розуміння абітурієнтом програмного матеріалу профільної дисципліни
професійної підготовки, оцінити здатності абітурієнта до творчого використання
набутих знань.
2 Допуск до вступних випробувань
До участі у фахових вступних випробувань допускаються вступники, які
дотрималися усіх норм і правил, передбачених чинним законодавством,
правилами вступу до ПВНЗ «Новокаховський політехнічний інститут».
3 Вимоги до вступних випробувань
Для прийому осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший
спеціаліст», освітньо-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр»,
освітнього ступеня «молодший бакалавр» вступають для здобуття освітнього
ступеня «бакалавр», Правилами прийому до Новокаховскього політехнічного
інституту передбачений конкурсний відбір за результатами фахового вступного
випробування.
У процесі підготовки до фахового вступного випробування рекомендується
користуватися основною літературою, яку подано наприкінці програми.
Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.
ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ З «БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ»
СТИСЛИЙ ЗМІСТ ПРОГРАМИ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації
Історичні аспекти розвитку бухгалтерського обліку, його становлення та
розвиток. Розвиток обліку в Україні.

Сутність обліку, його види. Вимірники, що застосовуються в обліку, їх
особливості та значення. Функції та завдання бухгалтерського обліку.
Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні".
Основні принципи бухгалтерського обліку. Організація бухгалтерського
обліку на підприємстві.
Історичні аспекти розвитку
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського обліку. Господарські процеси як об'єкт
бухгалтерського обліку. Ресурси підприємства та їх класифікація. Джерела
утворення ресурсів підприємства та їх класифікація. Метод і методичні прийоми
бухгалтерського обліку.
Класифікація ресурсів підприємств за їх складом, призначенням та
структурою.
Класифікація джерел утворення ресурсів підприємства (зобов'язань та
власного капіталу).
____
Тема 3. Первинне спостереження, документація та інвентаризація.
Поняття про бухгалтерські документи, їх значення. Реквізити документів.
Вимоги до змісту і оформлення документів.
Класифікація документів. Порядок перевірки, опрацювання та обробки
документів. Документообіг та його організація.
Організація зберігання документів.
Інвентаризації її значення та види. Завдання інвентаризації. Строки
проведення інвентаризації. Порядок проведення й оформлення інвентаризації
Відображення результатів інвентаризації в обліку.
Заповнити первинні і зведенні документи за основними господарськими
операціями та провести їх класифікацію.
На підставі оформлених документів написати зміст господарських операцій.
Складання інвентаризаційного опису, порівняльної відомості, оформлення
результатів інвентаризації.
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. Мета складання балансу.
Розділи і статті балансу. Обумовленість рівності підсумків активу і пасиву
балансу.
Зміни в балансі. Вплив господарських операцій на зміни в структурі активів,
зобов'язань і власного капіталу підприємства. Чотири типи змін у балансі.
Складання бухгалтерського балансу підприємства. Відображення в статтях
балансу змін, які викликають господарські операції.
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Активні, пасивні
та активно-пасивні рахунки. Обороти і залишки (сальдо) по рахунках, порядок їх
визначення.
Подвійний запис, його суть та значення. Бухгалтерські проводки, порядок їх
складання, кореспонденція рахунків.
Хронологічні і систематичні записи.
Синтетичні і аналітичні рахунки. Поняття про субрахунки.
Взаємозв'язок між балансом і рахунками.
Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Оборотні відомості за рахунками синтетичного обліку. Обороти відомості за
рахунками аналітичного обліку.
Відкриття рахунків синтетичного та аналітичного обліку, запис у них
початкових залишків. Складання бухгалтерських проводок. Запис господарських
операцій на рахунки синтетичного і аналітичного обліку.
Підрахунок оборотів і виведення залишків на кінець звітного періоду.
Складання оборотних відомостей по рахунках синтетичного і аналітичного
обліку. Взаємозвірка даних аналітичного обліку з даними синтетичного обліку.
Складання балансу на кінець звітного періоду.
Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
План рахунків бухгалтерського обліку і принципи його побудови.
Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку, її значення.
Класифікація рахунків за економічним змістом.
Класифікація рахунків за призначенням і структурою.
Характеристика основних рахунків. Характеристика регулюючих рахунків.
Характеристика операційних рахунків. Транзитні рахунки. Позабалансові
рахунки.
Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом та
призначенням і структурою.
Тема 7. Облік господарських процесів
Види діяльності підприємств їх значення. Основні економічні показники
господарської діяльності підприємства. Принципи оцінки господарських засобів.
Характеристика та облік процесу постачання. Завдання обліку процесу
постачання. Транспортно-заготівельні втрати. Рахунки призначені для обліку
процесу постачання.
Характеристика процесу виробництва. Завдання обліку процесу
виробництва. Елементи витрат на виробництво продукції. Характеристика
рахунків га обліку процесу виробництва. Калькуляція та корегування собівартості
Характеристика та облік процесу реалізації. Облік витрат і доходів
діяльності підприємства. Визначення та облік фінансових результатів діяльності
підприємства.
Складання бухгалтерських проводок за господарськими операціями процесу
постачання.
Складання бухгалтерських проводок процесу виробництва, відображення
господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку процесу
виробництва.
Обчислення собівартості продукції.
Відображення господарських операцій процесу реалізації на рахунках
бухгалтерського обліку. Визначення фінансових результатів.
Тема 8. Форми бухгалтерського обліку
Облікові регістри, їх значення. Класифікація облікових регістрів. Способи і
техніка облікової реєстрації.
Форми бухгалтерського обліку їх види. Форми ведення бухгалтерського
обліку малими підприємствами. Характеристика Журнально-ордерної форми
бухгалтерського обліку.
Характеристика автоматизованої форми обліку.
Помилки в бухгалтерських записах, їх виявлення та виправлення.

Відображення господарських операцій в облікових регістрах Журнальноордерної форми обліку. Виправлення помилок у бухгалтерських записах.
Тема 9. Основи бухгалтерської звітності
Види та значення звітності.
Положення (стандарти) бухгалтерського обліку щодо звітності. Склад
фінансової звітності.
Загальні вимоги до фінансової звітності. Порядок складання, строки
подання і розгляду фінансової звітності.
4 Організація вступних випробувань
Проведення фахового вступного випробування здійснюється у письмовій
формі. ‘
Тривалість тестування - 2 години (120 хвилин).
Перед початком вступного випробування представники приймальної комісії
проводять інструктаж щодо правил виконання тестового завдання.
5 Критерії оцінювання виконання тестів
Білет вступного фахового випробування складаєтьсяз двох блоків:
- з тестових завдань двох рівнів:
іт " ^ ‘ :
1 рівень тестів з одноелементним вибором, за вірну відповідь на запитання
тесту абітурієнт отримує - 1 бал. (Максимальна кількість - 100 балів).
2 рівень тестів з одноелементним вибором. За вірну відповідь на запитання
тесту, абітурієнт отримує 5 балі (Максимальна кількість - 30 балів).
- з практичної частини (4 задачі):
1 задача - Максимальна кількість балів -15
2 задача - Максимальна кількість балів -20
3 задача - Максимальна кількість балів -30
4 задача - Максимальна кількість балів -15
Оцінка за
національною
шкалою
Оцінка в балах

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

200-180

179-150

149-100

99-0
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