Пояснювальна записка

Мета вступного іспиту полягає у з'ясуванні рівня теоретичних знань і
практичних умінь
варіативних

і навичок,

дисциплін

за

необхідних для опанування
програмою

підготовки

нормативних

фахівця

і

освітньо-

кваліфікаційного рівня «бакалавр з обліку і аудиту» .
Вимоги

до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки освітньокваліфікаційного рівня «бакалавр з обліку і аудиту» абітурієнти повинні мати
освітньо-кваліфікаційний

рівень

«молодший

спеціаліст»

за

спорідненою

спеціальністю та володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і навичок в
галузі п р и р о д н и ч о - н а у к о в и х ,

загальноекономічних та

конкретно-економічних

наук. Обов'язковою умовою також є вільне володіння державною мовою.
Характеристика змісту програми. Програма складається з семи модулів,
кожен з яких відображає окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з
кількох дисциплін передбачених програмою підготовки молодших спеціалістів.
На поставлені завдання екзаменаційного білету слід відповідати чітко,
обов'язково

представляти

одержаними результатами.

розрахунки,

надавати

обґрунтовані

висновки

за

Зміст програми

МОДУЛЬ 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ,
ЙОГО ПРЕДМЕТ І МЕТОД
Облік як одна з функцій управління. Етапи обліку. Облікові вимірники і їх
значення в організації обліку.
Види обліку: оперативний, статистичний,

бухгалтерський,

податковий.

Порівняльна характеристика видів обліку.
Особливості

та

зміст

бухгалтерського

обліку.

Основні

принципи

бухгалтерського обліку. Особливості регулювання бухгалтерського обліку на
підприємстві. Характеристика фінансового та управлінського обліків.
МОДУЛЬ 2. Бухгалтерський баланс
Поняття балансу, його склад і побудова. Загальна характеристика активів,
пасивів, зобов'язань підприємства. Особливість балансу підприємства. Балансові
статті та їх характеристика.
Основні та регулюючі статті балансу. Особливості включення балансових
статей до валюти балансу.
Характеристика чотирьох типів господарських операцій, що впливають на
бухгалтерський баланс
МОДУЛЬ 3. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис.
Рахунки бухгалтерського обліку. Будова бухгалтерського рахунку. Активні
та пасивні рахунки. Балансові та позабалансові рахунки.
Сутність подвійного запису Кореспонденція рахунків. Прості і складні
бухгалтерські проводки. Рахунки синтетичного та аналітичного обліку.
Оборотні відомості, їх види, порядок складання та особливості використання
для складання балансу підприємства.
МОДУЛЬ 4. Оцінювання та калькуляція.
Сутність оцінки. Значення оцінки в бухгалтерському обліку. Особливості
оцінки складових необоротних активів, оборотних активів, власного капіталу і
зобов'язань.

Калькуляція та її роль в діяльності підприємств. Калькуляційна одиниця.
Статті калькуляції. Порядок складання калькуляції.
МОДУЛЬ 5. Документація та інвентаризація, техніка і форми
бухгалтерського обліку
Бухгалтерські
бухпштерському

документи
обліку.

та

Основні

їх

класифікація.

вимоги

до

Роль

складання

документів

у

бухгалтерських

документів.
Документообіг.

Архів

бухгалтерських

документів.

Уніфікація

і

стандартизація документів в Україні.
Сутність інвентаризації та її завдання. Порядок проведення і оформлення
інвентаризації.
МОДУЛЬ 6. Фінансова звітність
Значення звітності та її класифікація (за способом відправлення, за обсягом
отриманих доходів, за змістом і джерелами складання, за часом складання, за
характером спрямування).
Річна фінансова звітність підприємств України.
Основні вимоги до складання фінансової звітності та принципи її побудови у
відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні
вимоги до фінансової звітності", Положенням (стандартом) бухгалтерського
обліку 29 "Фінансова звітність за сегментами", Положенням

(стандартом)

бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва".
МОДУЛЬ
Облік

оприбуткування

7. Облік господарських процесів
виробничих

запасів

та

відвантаження

готової

продукції.
Облік

прямих

виробничих

витрат.

Облік

постійних

розподілених,

нерозподілених та змінних загальновиробничих витрат. Облік інших витрат
виробництва. Зведений облік витрат і визначення собівартості продукції. Облік
витрат за елементами. Облік витрат діяльності. Облік фінансових результатів.
Облік розрахунків з покупцями та замовниками за товари, роботи, послуги

Відображення господарських операцій по розрахунках з постачальниками і
підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку.
Порядок формування фінансових результатів діяльності на промислових
підприємствах. Порядок відображення

доходів від звичайної діяльності в

бухгалтерських рахунках. Порядок відображення доходів від надзвичайної
діяльності в бухгалтерських рахунках.
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Критерії оцінювання письмових відповідей на комплексний фаховий
іспит зі спеціальності 6.030509 «Облік та аудит» на освітньо кваліфікаційний рівень «бакалавр»

Кожному вступнику для опрацювання надається 20 питань. Правильна
відповідь на питання оцінюється у 0,25 бала. Максимум балів, які може набрати
вступник становить 5.

