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Вступ
Програма випробувань розроблена з врахуванням вимог навчального плану
підготовки бакалавра з галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за
напрямом 6.030509 «Облік і аудит».
Вона спрямована перевірити рівень підготовки абітурієнтів з базових
фахових дисциплін, висвітлює питання основних курсів та зазначає вимоги до
відповідей абітурієнтів.
Фахові випробування для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень
«бакалавр» включає такі дисципліни:
1) Бухгалтерський облік (загальна теорія).
2) Фінансовий облік І (облік активів).
3) Фінансовий облік ІІ (облік пасивів).
Метою вступного іспиту на ОКР «бакалавр» зі спеціальності 6.030509
«Облік і аудит» є формування контингенту студентів, які мають базові
знання з вищевказаних дисциплін та здібні до успішного подальшого
навчання.
Вимоги до здібностей та рівня підготовки абітурієнтів. Успішне
засвоєння навчальної програми ОКР «бакалавр» зі спеціальності «Облік і аудит»
потребує

від

абітурієнта

наявності

диплому

молодшого

спеціаліста

за

однойменною галуззю знань, а також здібностей до оволодіння теоретичними
знаннями та практичними навичками в галузі дисциплін природничо–наукової,
загальноекономічної та професійної і практичної підготовки.
Зміст програми вступних випробувань. Програма вступного іспиту на
ОКР «бакалавр» зі спеціальності «Облік і аудит» включає питання трьох модулів:
Модуль 1 Бухгалтерський облік (загальна теорія).
Модуль 2 Фінансовий облік І (облік активів).
Модуль 3 Фінансовий облік ІІ (облік пасивів).
Порядок проведення вступного іспиту визначається Правилами прийому до
Чернігівського
навчальний рік.

національного

технологічного

університету

на

2015-2016

Формою проведення вступного іспиту на ОКР «бакалавр» зі спеціальності
«Облік і аудит» є усний екзамен.
Критерії оцінювання знань
«Відмінно» (181-200 балів) - виставляється абітурієнту, який відповів на
питання в екзаменаційному білеті в повному обсязі, продемонстрував володіння
професійною термінологією та глибокі знання законодавчо-нормативної бази.
«Добре» (160-180 балів) - виставляється абітурієнту, який допустив
незначні помилки під час відповіді на питання в екзаменаційному білеті,
неточність в користуванні професійною термінологією та знанні законодавчонормативної бази, але допущені помилки виправив самостійно і правильно
відповів на додаткові питання.
«Задовільно» (124-159 балів) - виставляється абітурієнту, який поверхово
відповів на питання в екзаменаційному білеті, виявив неглибокі знання
законодавчо-нормативної бази, але відповів на додаткові питання.
«Незадовільно» (100-123 балів) - виставляється абітурієнту, який невірно
відповів на питання в екзаменаційному білеті, не володіє професійною
термінологією та не має знань законодавчо-нормативної бази.

Модуль 1 Бухгалтерський облік (загальна теорія).
1. Поняття бухгалтерського обліку та його основні функції.
2. Основні принципи ведення бухгалтерського обліку.
3. Вимірники, що застосовуються в обліку.
4. Сутність фінансового та управлінського обліку.
5. Предмет, метод та об’єкти бухгалтерського обліку.
6. Поняття облікових регістрів.
7. Елементи бухгалтерського обліку.
8. Класифікація господарських засобів.
9. Класифікація джерел формування господарських засобів.
10.Поняття та види балансу.
11.Поняття господарської операції та її види стосовно впливу на баланс.
12.Поняття бухгалтерських рахунків та їх класифікація.
13.Характеристика Плану рахунків.
14.Документування господарських операцій.
15.Поняття та процес складання графіку документообігу.
16.Організація зберігання бухгалтерської документації.
17.Порядок виправлення помилок в первинних документах та регістрах.
18.Поняття інвентаризації та її документальне оформлення.
19.Сутність простої та спрощеної форми обліку.
20.Поняття меморіально-ордерної та журнальної форми обліку.
Список рекомендованих джерел
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,
затверджений постановою Верховної Ради України 16.07.1999р., №996-ХІV, зі
змінами і доповненнями.
2. Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів,
матеріальних цінностей, грошових коштів, розрахунків, затверджена МФУ від
11.09.94р., №69. (зі змінами і доповненнями).

3. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, обов’язків і
господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом МФ
України від 30.11.1999р., №291.
4. Положення про документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку,
затверджене наказом Міністерства фінансів України 24.03.1995р., №88.
5. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності», затверджене наказом МФУ від 07.02.13р., №73.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни
в фінансових звітах», затверджене наказом МФУ від 28.05.99р., №137. (зі
змінами і доповненнями).
7. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: навч. посіб. [Текст] /
В.С. Лень, В.В. Гливенко; за ред. В.С. Леня. – Вид. 4-е.– Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2012. – 752 с. (43,71 д.а.)
8. Єрмак О.І. Фінансовий облік - І (облік активів): Навчальний посібник.
[Текст] / О.І. Єрмак– Видання 3-тє вид. і перероб. і доп. – К: «Наше слово»,
2011. – 400с.
9. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика:
3-тє видання. Навч. пос. [Текст] / В.С. Лень, В.В. Гливенко - К.: Центр учбової
літератури, 2008.-608с.
Модуль 2 Фінансовий облік І (облік активів).
1. Поняття та класифікація основних засобів.
2. Облік руху основних засобів.
3. Поняття амортизації основних засобів та методи її нарахування.
4. Поняття та облік нематеріальних активів.
5. Визнання та оцінка запасів.
6. Облік руху запасів.
7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
8. Облік поточних біологічних активів.
9. Облік касових операцій.
10. Облік грошових коштів на рахунках в банку.

11. Поняття, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості.
12. Облік розрахунків з покупцями.
13. Облік резерву сумнівних боргів.
14. Облік розрахунків з підзвітними особами.
15. Форми безготівкових розрахунків.
16. Поняття витрат та їх класифікація.
17. Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості
продукції.
18. Облік витрат основного виробництва.
19. Облік витрат, що не включаються до собівартості виготовленої продукції
(робіт, послуг).
20. Облік бланків суворого обліку.
Список рекомендованих джерел
1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, обов’язків і
господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом МФ
України від 30.11.1999р., №291.
2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, обов’язків і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджена МФУ від 30.11.1999р., №291.
3. Порядок визначення розміру збитків від розкрадань, нестач, знищення
(псування) матеріальних цінностей, затверджений постановою КМУ від
22.01.96р., №116 зі змінами та доповненнями.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затверджене
наказом МФУ від 27.04.99р., №92. (зі змінами і доповненнями).
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»,
затверджене наказом МФУ від 18.10.99р., №242. (зі змінами і доповненнями).
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси», затверджене наказом
МФУ від 20.10.99р., №246. (зі змінами і доповненнями).
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»,
затверджене наказом МФУ від 8.10.99р., №137. (зі змінами і доповненнями).

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене
наказом МФУ від 07.07.99р., №163. (зі змінами і доповненнями).
9. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: навч. посіб. [Текст] / В.С.
Лень, В.В. Гливенко; за ред. В.С. Леня. – Вид. 4-е.– Тернопіль: Навчальна книга
– Богдан, 2012. – 752 с. (43,71 д.а.)
10. Єрмак О.І. Фінансовий облік - І (облік активів): Навчальний посібник. [Текст]
/О.І. Єрмак– Видання 3-тє вид. і перероб. і доп. – К: «Наше слово», 2011. – 400с.
11. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика:
3-тє видання. Навч. пос. [Текст] / В.С. Лень, В.В. Гливенко - К.: Центр учбової
літератури, 2008.-608с.
12. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: навчальний посібник. [Текст] / Г.В.
Нашкерська - К.: Кондор, 2009. - 502c.
Модуль 3 Фінансовий облік ІІ (облік пасивів)
1. Облік статутного капіталу.
2. Облік додаткового та резервного капіталу.
3. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).
4. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками.
5. Поняття заробітної плати та її форми. Склад фонду оплати праці.
6. Облік робочого часу та виробітку.
7. Облік заробітної плати.
8. Відрахування до фондів соціального захисту.
9. Порядок утримання податку з доходів фізичних осіб.
10. Облік відпусток.
11. Порядок нарахування та облік допомоги з тимчасової втрати працездатності.
12. Документальне забезпечення обліку заробітної плати.
13. Поняття, визнання та класифікація зобов’язань.
14. Облік кредитів та позик.
15. Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів.
16. Поняття, визнання та класифікація доходів.

17. Облік реалізації готової продукції (товарів, робіт, послуг).
18. Облік інших доходів.
19. Облік податку на прибуток.
20. Облік фінансових результатів.
Список рекомендованих джерел
1. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, обов’язків і
господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено наказом МФ
України від 30.11.1999р., №291.
2. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, обов’язків і господарських операцій підприємств і організацій,
затверджена МФУ від 30.11.1999р., №291.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затверджено
наказом МФУ від 31.03.99р., №87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджене
наказом МФУ від 29.11.99р., №290. (зі змінами і доповненнями).
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати», затверджене
наказом МФУ від 31.12.99 р. N 318. (зі змінами і доповненнями).
6. Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: навч. посіб. [Текст] / В.С.
Лень, В.В. Гливенко; за ред. В.С. Леня. – Вид. 4-е.– Тернопіль: Навчальна
книга – Богдан, 2012. – 752 с. (43,71 д.а.)
7. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні : основи та практика:
3-тє видання. Навч. пос. [Текст] / В.С. Лень, В.В. Гливенко - К.: Центр учбової
літератури, 2008.-608с.
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1
1. Поняття бухгалтерського обліку та його основні функції.
2. Облік руху запасів.
3. Облік відпусток.
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