ВСТУП
До вступних випробувань на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
"Молодший спеціаліст" за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
допускаються вступники, що мають наступні робітничі професії:
4121 обліковець з реєстрації бухгалтерських даних;
4121 рахівник;
4211 конторський службовець (бухгалтерія);
4122 статистик;
4212 касир (в банку);
4211 касир (на підприємстві, в установі, організації);
4121 таксувальник.
У відповідності до вимог, які висуваються до випускників даних
професій, повинні мати всебічні та глибокі знання в сфері економіки
підприємства, обліку, податків, фінансів, економічного аналізу та вміти
оперувати фінансово-економічними категоріями, розуміти суть економічних
процесів, основ податкової політики, тобто продемонструвати знання з
основних фахових дисциплін, які у змісті програми виділені в окремі розділи:
1.
Бухгалтерський облік
2.
Основи економічного аналізу
3.
Фінанси
4.
Інформаційні системи і технології в обліку.
Вивчення бухгалтерського обліку передбачає досягнення такого рівня
попередньої підготовки абітурієнта, за якого він повинен:
а) знати:
- закони України, кодекси, укази Президента України, постанови,
розпорядження, рішення Кабінету Міністрів України, Національного банку
України, податкових органів України з питань правових засад регулювання
господарської
діяльності
підприємства,
положення
(стандарти)
бухгалтерського обліку та інші нормативно-правові акти Міністерства доходів
і зборів України щодо порядку ведення бухгалтерського обліку та складання
фінансової звітності;
- організацію документообороту на підприємстві;
- правила проведення інвентаризації активів і зобов’язань;
- порядок ведення синтетичного і аналітичного обліку;
- систему і форми бухгалтерського обліку, звітності і контролю;
- методи раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку
на підприємствах на підставі використання прогресивних форм і національних

стандартів.
б) уміти:
- застосовувати закони України, кодекси, інші нормативно-правові
акти України, національні стандарти бухгалтерського обліку в практиці роботи
підприємств;
- оформляти первинні документи, самостійно здійснювати їх
бухгалтерську обробку, записи в облікові регістри синтетичного і аналітичного
обліку;
- проводити інвентаризацію, оформляти матеріали, пов’язані з
нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки, псування активів
підприємств;
- розносити господарські операції на рахунках синтетичного та
аналітичного обліку;
- застосовувати дані бухгалтерського обліку для складання
бухгалтерської звітності.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Для виконання тестових завдань абітурієнтам надається 1,5 астрономічні
години.
Питання відповідають початковому, середньому та достатньому рівням
навчальних досягнень абітурієнтів і оцінюються в 2 бали за умови правильного
їх виконання та запису правильної відповіді. Якщо завдання виконане
частково, бал знижується не менше ніж на 50 %.
Набрані бали додаються до 100.
Правильне виконання усіх запропонованих завдань дає можливість
абітурієнту отримати максимально 200 балів.
Результати отриманих балів оцінюються за шкалою:
100-123

незадовільно

124-139

достатньо

140-164

задовільно

165-189

добре

190-200

відмінно

ЗМІСТ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
1. Організація бухгалтерського обліку за національними
завданнями.
Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в
Україні". Фінансовий та управлінський облік. Національні стандарти
бухгалтерського обліку, їх суть.
2. Облік грошових коштів.
Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні. Облік касових операцій. Облік коштів на поточних рахунках
підприємства в банках у національній валюті, в іноземній валюті. Облік інших
коштів.
3. Облік розрахункових операцій та інших активів.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками; Розрахунки за виданими
авансами; розрахунки з підзвітними особами. Розрахунки за нарахованими
доходами; розрахунки за претензіями, розрахунки по відшкодуванню
матеріального збитку, розрахунки з різними дебіторами. Облік
короткострокових позик, поточної заборгованості за довгостроковими
зобов’язаннями. Розрахунки з постачальниками та підрядчиками. Розрахунки
за податками та платежами, за страхуванням.
4. Облік товарно-матеріальних цінностей (запасів).
Організація складського господарства і облік на складах. Положення
(стандарт) бухгалтерського обліку 9 "Запаси". Облік виробничих запасів.
Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. Облік готової продукції,
продукції сільськогосподарського виробництва.
5. Облік поточних біологічних активів та сільськогосподарської
продукції.
Облік біологічних активів рослинництва. Облік біологічних активів
тваринництва. Методи оцінки біологічних активів.

6. Облік капітальних інвестицій.
Облік довгострокових фінансових інвестицій. Довгострокова
дебіторська заборгованість.
Загальні положення обліку капітальних інвестицій. Облік будівництва
при підрядному і господарському способах. Облік інших необоротних
матеріальних активів; нематеріальних активів. Облік формування основного
стада.
7. Склад та облік необоротних активів.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Облік
надходження основних засобів їх вибуття. Синтетичний та аналітичний облік
їх. Методика розрахунку та облік зносу (амортизації) необоротних активів.
8. Облік власного капіталу та забезпечення зобов’язань.
Облік статутного, пайового, додаткового, резервного капіталу. Облік
вилученого і неоплаченого капіталу.
Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового
фінансування і цільових надходжень.
9. Облік зобов’язань.
Облік довгострокових позик. Довгострокові
облігаціями, за оренду. Довгострокові векселі видані.

зобов’язання

за

10. Облік праці та її оплати.
Первинний облік праці і порядок нарахування оплати праці: в галузі
рослинництво, тваринництво, промислових виробництвах; у допоміжних та
обслуговуючих виробництвах. Види та порядок утримань із заробітної плати.
Облік оплати праці і розрахунків за страхуванням.
11. Облік витрат виробництва і калькуляція собівартості
продукції.
Облік допоміжних виробництв за видами. Об’єкти обліку витрат у
галузях рослинництво, тваринництво, промислових і обслуговуючих
виробництв. Синтетичний та аналітичний облік витрат та виходу продукції за
галузями виробництва. Облік загально виробничих витрат і порядок їх
розподілу. Облік адміністративних витрат та їх списання.
Калькуляція собівартості продукції, робіт і послуг допоміжних

виробництв за видами. Калькуляція собівартості продукції рослинництва,
тваринництва, промислових виробництв, коригування планової собівартості
до рівня фактичної.
12. Облік доходів та результатів діяльності.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”. Облік доходів
від звичайної діяльності. Дохід від участі в капіталі. Інші фінансові доходи.
Надзвичайні доходи.
Формування та облік фінансових результатів. Порядок відображення
фінансових результатів у звітності.
13. Особливості обліку в малих підприємствах
Організація обліку в малих підприємствах. Облік за простою і
спрощеною формами. Особливості обліку в фермерських господарствах. Облік
діяльності фермерських господарствах і порядок визначення фінансових
результатів.
14. Бухгалтерська звітність.
Склад і призначення фінансової звітності П (С)БО 1. Загальні вимоги до
фінансової звітності 2. Баланс. 3. Звіт про фінансові результати. 4. Звіт про рух
грошових коштів. 5. Звіт про власний капітал. Порядок складання, розгляду і
затвердження річного звіту.

ІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
1. Предмет економічного аналізу та організація аналітичної роботи.
Предмет і об’єкт економічного аналізу. Місце економічного аналізу в
системі наук. Основні етапи аналітичної роботи. Види економічного аналізу.
2. Аналіз виробничих ресурсів та організаційно-технічного рівня
підприємства.
Аналіз використання земельних угідь як основної складової частини
ресурсного потенціалу підприємства. Аналіз складу, руху і структури
основних засобів. Аналіз продуктивності праці по підприємству в цілому та по
підрозділах.
3. Аналіз процесу виробництва.
Аналіз виконання плану виробництва продукції рослинництво.
Аналіз вихідного поголів’я і продуктивності тварин та їх впливу на
валовий вихід продукції тваринництво. Шляхи і резерви збільшення
виробництва продукції рослинництва і тваринництва.
4. Аналіз ринку продукції, формування портфеля замовлень,
реалізації продукції та послуг.
Аналіз і оцінка ситуації збуту продукції, обґрунтування і вибір
економічно доцільних шляхів і форм реалізації продукції. Підсумкова оцінка
виконання договірних зобов’язань на поставку та реалізацію за обсягом,
строками, асортиментом і якістю. Аналіз виручки від реалізації продукції.
5. Аналіз витрат на виробництво продукції.
Завдання і джерела аналізу собівартості продукції. Узагальнення шляхів
і резервів зниження собівартості на основі факторного аналізу. Аналіз
собівартості продукції рослинництва і тваринництва.
6. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємств.
Прибуток як показник ефективності діяльності підприємства. Методика
обчислення фінансових результатів. Аналіз розподілу прибутку,
обґрунтування основних напрямів використання прибутку. Аналіз показників
рентабельності.
7. Аналіз фінансового стану підприємств.
Загальна оцінка майна підприємства. Аналіз стану матеріальних

оборотних активів. Аналіз платоспроможності (ліквідності) підприємства за
коефіцієнтом абсолютної ліквідності, швидкої ліквідності та загальним
коефіцієнтом.

ІІІ. ФІНАНСИ
1. Предмет фінансової науки. Суть фінансів, їх функції та роль.
Фінанси як наука. Міжгалузевий характер курсу «Фінанси», його зв’язок
з іншими теоретичними і прикладними навчальними економічними
дисциплінами. Роль дисципліни у формуванні професійних навичок студентів.
Склад, структура і послідовність викладання курсу. Предмет науки про
фінанси.
Поняття фінансів. Історичні етапи становлення та розвитку фінансів.
Передумови виникнення фінансів. Необхідність фінансів в умовах ринкової
економіки. Фінанси - специфічна форма суспільних відносин, підсистема
економічного оазису.
Специфічні сфери фінансів: державні фінанси; фінанси господарських
одиниць; фінансовий ринок; міжнародні фінанси. Характеристика цих сфер.
Фінанси, особливості їх функціонування - економічне вчення про
товарно-грошові відносини.
Відображення специфіки товарно-грошових відносин і функцій держави
в умовах ринкової економіки на фінансових відносинах.
Функції фінансів. Прояви функцій фінансів у процесі розподілу та
перерозподілу валового внутрішнього продукту і національного доходу.
Сутність контрольної функції фінансів, її прояв в організації контролю за
розподілом частини ВВП.
Роль і значення централізованих фондів у забезпеченні
загальнодержавних потреб. Децентралізовані фінансові ресурси: суть, склад,
роль у фінансуванні потреб розширеного відтворення. Фінансові резерви: види
та методи формування. Механізм формування та використання фінансових
ресурсів суспільства. Підвищення ролі фінансів в умовах ринкової економіки.
2. Фінансова політика держави.
Фінансова політика - складова частина економічної і соціальної
політики. Основні напрямки фінансової політики. Фінансова стратегія.
Фінансова тактика. Завдання і принципи фінансової політики.
Фінансова політика в умовах фінансової кризи. Стабілізація фінансового
стану в Україні та шляхи її забезпечення. Характеристика сучасної фінансової
політики України.
Сучасні складові фінансової політики з точки зору масштабності рішень
і заходів. Особливості фінансової стратегії і тактики держави.
Роль фінансової політики в стабілізації української економіки.

Особливості проведення фінансової політики в Україні.
Фінансовий механізм як сукупність форм і методів організації
фінансових відносин. Взаємодія фінансового механізму з господарським
механізмом і фінансовою політикою. Складові елементи фінансового
механізму.
Фінансове планування і прогнозування: суть, принципи, методи,
завдання. Система фінансових планів, їх характеристика. Зведене фінансове
планування. Баланс фінансових ресурсів і витрат держави.
Фінансові норми і нормативи; фінансові ліміти і резерви; фінансові
стимули і санкції. Їх використання для активізації економічного зростання й
підвищення суспільного добробуту.
Фінансовий контроль. Суть, мета, завдання фінансового контролю.
Принципи фінансового контролю. Класифікація фінансового контролю. Види,
форми, методи фінансового контролю. Органи фінансового контролю та їх
повноваження. Напрями підвищення дієвості фінансового контролю.
3. Фінансова система України.
Поняття фінансової системи. Фінансова система як об’єкт управління.
Структура фінансової системи: фінанси підприємств, державний бюджет,
місцеві бюджети, страхування, державні цільові фонди, державний кредит,
фінанси населення, фінансовий ринок. Принципи побудови фінансової
системи.
Сфери та ланки фінансових відносин: державні фінанси, фінанси
суб’єктів господарювання, міжнародні фінанси. Фінансовий ринок як
забезпечувальна ланка фінансової системи. Фінансові відносини на світовому
ринку.
Об’єкти і суб’єкти управління фінансами. Органи управління фінансами
та їх функції. Характеристика Міністерства фінансів України, Державної
податкової служби України, Державного казначейства України та їх
структурних підрозділів у регіонах щодо оперативного управління фінансами.
4. Фінанси суб’єктів господарювання.
Суть, функції, основи організації фінансів підприємств. Фінансові
відносини суб’єктів господарювання. Методи організації фінансової
діяльності підприємств. Фінансові ресурси підприємства, джерела їх
формування. Формування фінансових результатів суб’єктів господарювання.
Фінанси підприємств різних форм власності, організацій і підприємств,
що здійснюють неприбуткову діяльність. Форми й методи фінансового

забезпечення установ невиробничої сфери. Кошторисне фінансування
бюджетних організацій. Позабюджетні кошти бюджетних установ, їх види і
порядок використання.
Фінанси громадських організацій і благодійних фондів.
Поняття фінансів населення.
Фінансові ресурси населення.
Джерела формування доходів населення. Класифікація джерел
формування доходів населення. Фактори, що впливають на рівень доходів
населення.
Порядок використання доходів населення. Фактори, що впливають на
поділ доходу на споживання та заощадження. Функція споживання, функція
заощаджень.
Мотиви утворення заощаджень населення, їх класифікація.
Гранична схильність до споживання.
Гранична схильність до заощаджень.
Класифікація заощаджень населення.
Порядок формування фінансового портфеля фізичної особи та
особливості формування споживчого портфеля фізичної особи.
Портфель нагромадження.
Сутність інвестиційного портфеля та його структура. Прямі інвестиції,
позичковий капітал, ануїтет, інвестиційно-фондовий портфель.
Заощадження населення як джерело інвестиційних ресурсів у країні.
Фактори, що сприяють перетворенню заощаджень в інвестиції.
5. Податки.
Сутність, призначення та функції податків. Класифікація податків.
Принципи оподаткування. Характеристика елементів податку. Основні
види податків і механізм їх обчислення. Функції податків, їх характеристика та
зміст.
Система оподаткування та її суть. Методологічні основи створення
податкової системи та її законодавча база. Принципи системи оподаткування.
Загальноекономічні закони, на яких базується система оподаткування.
Податкове право, його сутність. Податковий кодекс України, його
значення для формування і функціонування науково обґрунтованої і стабільної
податкової системи держави.
Загальнодержавні податки, їх структура та порядок встановлення. Склад
місцевих податків та зборів і порядок їх встановлення. Законодавство України
про місцеве оподаткування. Основні види податків та механізм їх стягнення.

Об’єктивна необхідність податкової системи і вимоги до неї. Структурна
будова податкової системи. Методи побудови податкових систем. Типи
податкових систем. Податкова політика: поняття та напрями. Мета
податкового менеджменту, його об’єкти та суб’єкти.
Державна фіскальна служба. Склад державної фіскальної служби
України. Законодавства про фіскальну службу в Україні. Організаційна
структура та функції державної фіскальної служби.
6. Бюджет.
Сутність і призначення бюджету держави. Значення державного
бюджету в господарському механізмі держави.
Бюджет як економічна категорія, його об’єкти та суб’єкти. Бюджет як
основний фінансовий план держави.
Показники стану бюджету - профіцит бюджету і бюджетний дефіцит.
Причини виникнення бюджетного дефіциту та профіциту, допустимі межі.
Бюджетний устрій і бюджетна система. Принципи побудови бюджетної
системи. Державний бюджет: поняття та функції. Місцеві бюджети України.
Функції місцевих бюджетів. Зведений бюджет: сутність та призначення.
Бюджетне субсидіювання та його види: субсидії, субвенції, дотації.
Бюджетні позички, порядок їх видавання і погашення.
Бюджетний процес, його складові та регламентування. Бюджетне
планування, його завдання, методи і принципи. Виконання Державного
бюджету України.
7. Державний кредит та державний борг.
Економічна сутність державного кредиту, його роль у формуванні
додаткових фінансових ресурсів держави і покритті бюджетного дефіциту.
Взаємозв’язок і відмінності між державним і банківським кредитом.
Види державного кредиту. Внутрішній і зовнішній держаний кредит.
Розвиток міжнародного й умовного державного кредиту.
Форми внутрішнього державного кредиту. Державні позики, їх види.
Класифікація державних внутрішніх позик. Обернення частини вкладів
населення у державний кредит. Залучення коштів загальнодержавного
позикового фонду. Казначейські позики. Гарантовані позики як форма
умовного державного кредиту.
8. Місцеві фінанси.
Суть місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення

економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в
умовах ринкових відносин.
Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Загальнодержавні
податки і збори, закріплені за місцевими бюджетами. Роль місцевих податків і
зборів у формуванні доходів місцевих бюджетів. Види неподаткових
надходжень у місцеві бюджети.
Соціальна спрямованість видаткової частини місцевих бюджетів.
Фінансування
витрат
місцевого
господарювання.
Фінансування
адміністративного апарату місцевих органів влади.
Позабюджетні кошти й валютні фонди місцевих рад народних депутатів,
їх значення у формуванні фінансових ресурсів регіону. Джерела надходжень і
основні напрямки використання. Фінансові ресурси інших органів
самоврядування.
9. Спеціальні цільові фонди держави.
Цільові державні фонди як складова частина спеціального фонду
державного бюджету. Необхідність існування цільових фондів. Види цільових
державних фондів.
Пенсійний фонд України: призначення, джерела формування, напрямки
використання. Порядок нарахування і оплати обов’язкових страхових внесків
на пенсійне страхування підприємствами й громадянами. Законодавче
регулювання діяльності Пенсійного фонду.
Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати
працездатності: призначення, джерела формування, шляхи використання.
Платники, об’єкт нарахування, ставки, джерела сплати страхових внесків до
бюджету.
10. Страховий ринок України.
Економічна необхідність, сутність та функції страхування. Страховий
форд як джерело покриття збитків від страхових випадків. Суб’єкти страхових
відносин: страховики, страхувальники.
Галузі страхування: страхування особисте, майнове, відповідальності.
Сутність, принципи обов’язкового та добровільного страхування. Види
майнового страхування. Необхідність та зміст страхування відповідальності.
Ризик у підприємництві та необхідність його страхування. Види
підприємницьких ризиків.
Співстрахування та перестрахування: зміст і функції.

11. Фінансовий ринок.
Суть фінансового ринку, його роль у мобілізації та перерозподілі
фінансовий ресурсів. Економічні передумови функціонування фінансового
ринку в Україні. Класифікація фінансових ринків. Ринок позикових капіталів.
Ринок цінних паперів. Первинний і вторинний фінансові ринки. Механізм
функціонування фінансового ринку.
Цінні папери як форма фіктивного капіталу. Види цінних паперів та їх
характеристика. Пайові цінні папери. Боргові цінні папери. Похідні цінні
папери. Приватизаційні цінні папери.
12. Міжнародні фінанси.
Сутність, призначення і роль міжнародних фінансів. Світові фінансові
потоки : валютні, кредитні, фінансові ринки. Міжнародна фінансова інтеграція
та її вплив на фінансові інтереси країн і регіонів.
Фінансова діяльність міжнародних організацій. Фінанси Організації
Об’єднаних Націй і Європейського Союзу.

IV. ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ
1. Комп’ютерні інформаційні системи і технології на підприємстві.
Поняття економічної інформації. Структура економічної інформації.
Класифікація економічної інформації. Поняття інформаційних технологій в
економіці.
Етапи розвитку інформаційних технологій. Сучасні інформаційні
системи підприємства.
2.
Загальна
характеристика
комп’ютерних
систем
бухгалтерського обліку.
Моделі обліку. Елементи методу бухгалтерського обліку при
комп’ютеризації. Комп’ютерна форма обліку. Комп’ютерна система обліку.
Характеристика і класи програмних продуктів. Комп’ютерна бухгалтерія.
3.
Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку на базі
MICROSOFT OFFICE.
Текстовий редактор MICROSOFT WORD. Основні прийоми роботи з
документами. Комп’ютерні системи бухгалтерського обліку на базі
MICROSOFT EXCEL.
4. Концепція системи і основні принципи бухгалтерського обліку
на підставі програми «1С: Підприємство ».
Типова конфігурація. Загальна характеристика конфігурації для
сільськогосподарських підприємств України. Призначення журналів.
5. Підготовка системи до експлуатації.
Встановлення індивідуальної інформаційної бази. План рахунків.
Константи. Довідники, їх призначення.
6. Облік грошових коштів розрахункових операцій.
Облік касових операцій. Облік банківських операцій.
7. Облік розрахункових операцій.
Взаєморозрахунки з контрагентами та податковий облік: основні
принципи. Замовлення, договір та ланцюжки документів. Приклади
взаєморозрахунків. Рахунки, довідники, константи. Введення залишків.
Формування документа авансовий звіт.

8. Облік запасів.
Облік запасів. Довідники. Облік доручень на отримання
товарно-матеріальних цінностей. Облік товарно-матеріальних цінностей.
Облік продукції сільськогосподарського виробництва. Облік переробки
продукції. Облік поточних біологічних активів тваринництва.
9. Облік необоротних активів.
Організація обліку необоротних активів. введення залишків. Придбання
необоротних активів. введення в експлуатацію. Ремонт (поліпшення)
необоротних активів. Бухгалтерський знос і податкова амортизація. Вибуття
необоротних активів.
10. Облік праці та її оплати.
Довідник «Сотрудники». Внесення початкового сальдо. Облік авансів.
Нарахування заробітної плати. Виплата заробітної плати.
11. Облік паїв.
Облік
нарахування
паїв.
Облік
товарно-матеріальних цінностей в рахунок паю.

видачі

продукції

та

12. Облік затрат і фінансових результатів.
Облік у виробництві попередня калькуляція. Порядок закриття звітного
періоду на виробничих підприємствах.
13. Формування звітності.
Формування стандартної звітності. Формування регламентованої
звітності.
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