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Програма фахового вступного випробування за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» при вступі для здобуття освітнього ступеня бакалавра на
основі здобутого ступеня освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня
молодшого спеціаліста) / Уклад. С.І. Бессонова, В.Я. Козлова- Маріуполь:
ДВНЗ «ПДТУ», 2021. - 7с.

Програма містить перелік обов’язкових освітніх компонентів для
здобуття освітнього ступеня бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування», зміст їх модулів та тем, оволодіння якими забезпечує
загальні та спеціальні (фахові) компетентності за спеціальністю, визначені
стандартом вищої освіти.

Програму розроблено фахово-атестаційною комісією за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування», створену наказом ректора ДВНЗ «ПДТУ» від
21 лютого 2021 року № 43-05.

Розробники програми (склад фахово-атестаційної комісії):

Бессонова Світлана Іванівна - професор кафедри обліку та аудиту,
канд. екон. наук;

Козлова Вікторія Янівна - доцент кафедри обліку та аудиту,
канд. екон. наук.
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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Програму фахового вступного випробування складено на підставі
стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» галузі
знань 07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського)
рівня вищої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки
України від 11 липня 2019 року № 962.

Мета фахового вступного випробування полягає в комплексній
перевірці знань абітурієнтів при вступі для здобуття освітнього ступеня
бакалавра.

Абітурієнт повинен продемонструвати фундаментальні та
професійно-орієнтовані уміння та знання, а також здатність вирішувати
типові професійні завдання.

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНІХ КОМПОНЕНТІВ

Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку.
Поняття господарського обліку. Історія становлення та сучасний стан

бухгалтерського обліку. Складові сучасної системі господарського обліку:
оперативний, статистичний та бухгалтерський облік.

Класифікація обліку в залежності від користувачів інформації: фінансовий,
управлінський та податковий облік. Бухгалтерський облік як наука. Зв'язок
бухгалтерського обліку з іншими дисциплінами.

Цілі та завдання бухгалтерського обліку.

Тема 2. Предмет та метод бухгалтерського обліку.
Господарська діяльність підприємства, як предмет бухгалтерського

обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Поняття активів, капіталу та
зобов’язань підприємства. Взаємозв’язок та рівняння вартості активів та
пасивів підприємства. Господарські операції та їх результати, як об’єкти
бухгалтерського обліку.

Тема 3. Майно (засоби) підприємства та джерела їх утворення.
Класифікація активів підприємства: необоротні активи, запаси,

грошові засоби та розрахунки. Класифікація пасивів підприємства: власний
капітал та забезпечення зобов’язань, довгострокові зобов’язання, поточні
зобов’язання.

Загальна характеристика методів бухгалтерського обліку. Лементи
бухгалтерського обліку: документація, інвентаризація, оцінювання,
калькуляція, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність.

Основні принципи бухгалтерського обліку: обачність, повнота,
автономність, безперервність, відповідність доходів та видатків,
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превалювання сутності над формою, історичної собівартості, єдиного
грошового вимірювання, періодичності.

Нормативна база бухгалтерського обліку. Основний зміст Законів
України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про
оподаткування прибутку підприємств». Склад Положень (стандартів)
бухгалтерського обліку.

Тема 4. Бухгалтерський баланс.
Поняття, роль та необхідність бухгалтерського балансу.
Структура та склад балансу. Три розділи активу балансу: необоротні

активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів. П’ять розділів пасиву
балансу: власний капітал; забезпечення майбутніх витрат та платежів;
довгострокові зобов’язання; поточні зобов’язання; доходи майбутніх
періодів.

Стаття бухгалтерського балансу, як його первинна складова.
Умова обов’язкового рівняння активу та пасиву балансу.
Перелік та зміст статей балансу.
Господарські операції та їх впив на статті балансу. Чотири типа

господарських операцій, з точки зору їх впливу на баланс.

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Поняття рахунку бухгалтерського обліку. Модель рахунку

бухгалтерського обліку. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки
бухгалтерського обліку. Загальні правила запису інформації на рахунках
бухгалтерського обліку. Поняття обороту та сальдо рахунку. Правила
визначення сальдо рахунку.

Поняття та взаємозв’язок рахунків синтетичного та аналітичного обліку.
Правила ведення аналітичних рахунків.

Сутність подвійного запису.
Узагальнення даних синтетичних рахунків за допомогою оборотно-

сальдової відомості. Обов’язкова умова рівняння оборотів за дебетом та
кредитом рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку - призначення, зміст та
використання. 10 класів рахунків. Система нумерації рахунків.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням. Основні
рахунки: матеріальні рахунки, рахунки грошових коштів, розрахункові
рахунки, рахунки власного капіталу. Регулюючи рахунки: додаткові,
контрарні. Операційні рахунки: збірно-розподільчі; збірні; розподільчі;
бюджетно-розподільчі; калькуляційні; зрівнянні. Фінансово- результативні
рахунки. Забалансові рахунки.

Тема 6. Документування господарських операцій.
Первинний облік господарських операцій. Облікові регістри. Способи

виправлення помилок.
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Тема 7. Оцінювання, калькуляція та інвентаризація.
Поняття оцінки. Визначення та оцінка активів на дату придбання.

Оцінювання необоротних активів. Справедлива вартість. Первісна вартість.
Залишкова вартість. Ліквідаційна вартість основних засобів, та вартість, що
підлягає амортизації. Первісна оцінка основних засобів, що надходять на
підприємство. Визначення первісної оцінки запасів, що надходять на
підприємство шляхом придбання, безоплатного отримання, бартерного
обміну.

Оцінка зобов’язань на дату їх виникнення. Оцінка активів та зобов’язань
на дату балансу.

Методи оцінки вибуття запасів: метод ідентифікованої собівартості;
метод ФІФО, метод середньозваженої собівартості, метод нормативних
витрат, метод ціни продажу.

Порядок переоцінки оборотних та необоротних активів.
Собівартість продукції, як основний показник діяльності підприємства.

Складові собівартості. Методи розрахунку собівартості виробів: простий,
позаказний, попередільний. Первинні документи, що відображають витрати
виробництва.

Поняття калькуляції собівартості продукції. Склад калькуляції. Методи
розподілу витрат за статтями калькуляції. Визначення остаточної
собівартості реалізованої продукції

Інвентаризація як спосіб контролю даних бухгалтерського обліку.
Загальні принципи проведення інвентаризації. Інвентаризація основних
засобів. Інвентаризація запасів. Ревізія каси. Документування результатів
інвентаризації. Відповідальність посадових осіб. Визначення розміру
збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей.

Тема 8. Облік основних господарських процесів.
Облік процесу заготівлі матеріальних цінностей. Облік процесу

виробництва. Облік процесу реалізації.

Тема 9. Форми бух галерського обліку.
Організаційні засади ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.

Формування облікової політики на підприємстві.
Роль первинних документів, як носіїв економічної інформації. Структура

документу. Обов’язкові та додаткові реквізити. Вимоги до оформлення
первинних документів. Порядок заповнення.

Облікові регістри. Види облікових регістрів: бухгалтерські книги,
зведені аркуші, відомості, картки. Порядок ведення облікових записів.

Помилки в бухгалтерських документах та способи їх виправлення. Три
способи виправлення помилок: коректурний, додаткове проведення,
червоне-сторно. Порядок виправлення помилок у фінансових звітах.

Форми бухгалтерського обліку: поняття та історична трансформація.
Меморіально-ордерна форма обліку. Журнал-головна форма ведення
бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма ведення. Порівняльна
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характеристика та умови застосування.
Використання комп’ютерної техніки для ведення бухгалтерського

обліку. Огляд та характеристика поширених бухгалтерських програм.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Поняття про господарський процес.
2. Класифікація господарських засобів.
3. Види господарського обліку.
4. Методи бухгалтерського обліку.
5. Бухгалтерський баланс, його побудова та зміст.
6. Зміни в балансі внаслідок здійснення господарських операцій.
7. Поняття про рахунки, їх призначення, побудова та порядок ведення.
8. Рахунки синтетичного обліку та аналітичні.
9. Правила ведення аналітичних рахунків.
10. Узагальнення даних поточного бух обліку.
11. Подвійний запис операцій на рахунках, його сутність та контрольне

значення.
12. План рахунків, його побудова та використання.
13. Класифікація рахунків та її призначення.
14. Облікові регістри. Порядок ведення облікових записів.
15. Форми бухгалтерського обліку.
16. Меморіально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку.
17. Журнал-головна форма ведення бухгалтерського обліку.
18. Журнально-ордерна форма ведення бухгалтерського обліку.
19. Помилки в бухгалтерських записах та способи їх виправлення
20. Предмет та метод бухгалтерського обліку
21. Майно (засоби) підприємства та джерела їх утворення
22. Основні принципи бухгалтерського обліку
23. Нормативна база бухгалтерського обліку
24. Перелік та зміст статей балансу
25. Облік процесу заготівлі матеріальних цінностей
26. Облік процесу виробництва
27. Облік процесу реалізації
28. Поняття оцінки в бухгалтерському обліку
29. Використання комп’ютерної техніки для ведення бухгалтерського

обліку
30. Узагальнення даних синтетичних рахунків за допомогою оборотно -

сальдової відомості

Рекомендовані інформаційні джерела
1. Бессонова Г.П. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. -

Маріуполь: ПДТУ, 2003. - 88с.
2. Должанський М.І. Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з

використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку:
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494с.
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основи теорії та практики: Підручник. - К. Знання, 2007. - 550с.
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6. План счетов бухгалтерського учета активов, капитала, обязательств и
хозяйственньїх операцій предприятий и организаций. Утвержден
Приказом Министерства Финансов Украиньї 30.11.1999 № 291.
Зарегистрирован Министерством Юстиции Украиньї 21.12. 1999 №
893/4186.

7. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій. Утвержден Приказом Министерства Финансов Украиньї
30.11.1999 № 291. Зарегистрирован Министерством Юстиции Украиньї
21.12. 1999 № 893/4186.

8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності». Утверждено Приказом Министерства
Финансов Украиньї от 31 07.2013 р. № 87. Зарегистрировано в
МинистерствеЮстицииУкраиньі28.02.2013 р. за №336/22868

9. Глов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік та фінансова звітність
за міжнародними стандартами. Практичний посібник. - К.: Лібра, 2004.
-880с.

10.Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством:
Навчальний посібник- К. КНЕУ, 2006 - 526 с.

11. Періодичні публікації спеціалізованих видань: «Налоги и
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