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ВСТУП 

 

Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, 

які мають диплом за освітнім рівнем молодшого спеціаліста. 

 

Цілі та задачі проведення вступного екзамену - виявлення реальних 

знань, умінь і навичок абітурієнтів як фахівців бакалаврського рівня. 

 

Характеристика змісту програми  

Програму вступних іспитів скомпоновано за темами, які створені згідно з 

нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки 

молодших спеціалістів» для спеціальності «Облік і оподаткування». 

Екзаменаційне завдання містить теоретичну частину, подану у формі тестування. 

Така структура екзаменаційного завдання дозволить перевірити знання 

абітурієнтів з дисципліни, їх уміння використовувати категорійний апарат, методи 

обґрунтувань і розрахунків. 

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про організацію 

навчального процесу ЛНАУ.  

 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК 
 

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 

 

Загальне поняття про облік. Виникнення та роль господарського обліку в 

суспільстві. Місце обліку в системі управління. Бухгалтерський облік як наука, 

його зв'язок з іншими науками. Бухгалтер як професія. Бухгалтерський облік як 

інформаційна база управління підприємством. Види бухгалтерського обліку: 

фінансовий, управлінський облік, податковий облік. Закон України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Основні принципи та 

вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачність, повне 

висвітлення, автономність, послідовність, безперервність тощо. Облікові 

вимірники. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 

Поняття та економічна характеристика предмету бухгалтерського обліку. 

Об’єкти бухгалтерського обліку:  господарські засоби та джерела їх утворення; 

господарські процеси; господарські операції. Залежність об’єктів бухгалтерського 

обліку від галузевих особливостей господарства і форми власності.  

Класифікація господарських засобів за складом, розміщенням та 

функціональною участю в процесі діяльності. Класифікація господарських засобів 

за джерелами утворення, формування  та цільовим призначенням.  
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Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку. Залежність методу 

бухгалтерського обліку від особливостей його предмету, задач та вимог до нього.  

 

 

Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на 

підприємствах 

 

Методичні прийоми бухгалтерського обліку. Елементи (складові частини) 

методу бухгалтерського обліку: документація; інвентаризація; оцінка; 

калькуляція; рахунки; подвійний запис; бухгалтерський баланс; звітність.  

Взаємозв’язок та взаємна обумовленість елементів методу бухгалтерського 

обліку. Зв’язок предмета і метода бухгалтерського обліку.  

 

 

Тема 4. Бухгалтерський баланс 

 

Сутність бухгалтерського балансу. Види балансів за строками складання. 

Види балансів залежно від обсягу інформації. Види балансів за змістом. 

Бухгалтерський баланс як елемент фінансової звітності. Будова бухгалтерського 

балансу. Загальна характеристика розділів активу й пасиву балансу. Основні 

закономірності рівності активу й пасиву балансу. Основні вимоги до складання 

балансу. Оцінка статей активу балансу. Оцінка статей пасиву балансу. Способи 

групування господарських засобів та джерел їх утворення для відображення в 

балансі. Сутність і типи господарських операцій. Вплив господарських операцій 

на актив, пасив і валюту бухгалтерського балансу. 

 

 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

 

Поняття бухгалтерських рахунків, їх структура та призначення. Синтетичні та 

аналітичні рахунки. Класифікація рахунків за структурою і призначенням. 

Подвійний запис, його суть та значення. Види бухгалтерських проведень. 

Класифікація рахунків за економічним змістом та відображення у Плані 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Узагальнення даних поточного обліку в оборотній відомості, методика 

складання оборотної відомості. Шахова оборотна відомість.  

 

 

Тема 6.  Документація, інвентаризація 

 

Місце і роль первинного обліку в системі бухгалтерського обліку 

підприємства. Класифікація первинних документів. Основні вимоги до змісту 

первинних облікових документів. 

Групування первинних документів за призначенням, за способом 

відображення господарських операцій, за змістом. 
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Групування бухгалтерських документів за характером відображення 

господарських операцій. 

Вимоги до первинних документів на етапі фіксації господарських операцій. 

Перевірка первинних документів за суттю і правильністю визначення суми 

господарської операції, опрацювання первинних документів у бухгалтерії, 

порядок рознесення  сум. Організація документообігу на підприємстві. 

Сутність і необхідність інвентаризації. Мета, завдання, види інвентаризації. 

Організація інвентаризації на підприємстві. Результати інвентаризації та їх 

оформлення. 

 

 

Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку  

 

Роль і призначення вартісної оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. 

Вимоги, що висуваються до оцінки: реальність (адекватність) та єдність. 

Принципи оцінки та її місце у формуванні інформаційної системи 

бухгалтерського обліку. Види оцінок та оцінка об’єктів обліку. 

Калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Калькулювання як спосіб 

групування затрат та визначення собівартості продукції, робіт, послуг. Зміст 

калькуляції та її види. Калькуляція фактичної собівартості як один із варіантів  

оцінки продукції, робіт, послуг. 

 

Тема 8. Облік основних господарських процесів 

 

Облік  процесу  придбання (заготівлі) предметів праці (запасів). 

Відображення в обліку споживання запасів. Принципи організації аналітичного 

обліку запасів. Облік та списання транспортно-заготівельних витрат. Загальна 

схема обліку придбання (заготівлі) предметів праці (запасів) та їх споживання. 

Облік процесу виробництва. Поняття про виробничі витрати. Класифікація 

виробничих витрат за елементами та статтями калькуляції. Рахунки для обліку 

виробничих витрат. Методи розподілу непрямих витрат. Відображення в обліку 

випуску та оприбуткування готової продукції. Оцінка готової продукції у 

поточному обліку і балансі. Калькулювання фактичної собівартості продукції. 

Загальна схема обліку процесу виробництва. 

Облік процесу продаж (збуту, реалізації) продукції. Формування відпускних 

(продажних) цін на продукцію. Відображення в обліку доходів від реалізації, 

собівартості реалізації, фінансових результатів від реалізації. Відображення в 

обліку адміністративних витрат та витрат на збут. Загальна схема обліку процесу 

продаж (збуту, реалізації) продукції. 

Облік фінансових результатів. Загальна схема обліку фінансових 

результатів. 

 

 

Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на 

підприємствах 
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Поняття облікових регістрів. Узагальнення інформації про господарські 

операції, активи, капітал та зобов’язання підприємства в облікових регістрах. 

Види і форми облікових регістрів. Помилки в облікових регістрах, способи їх 

виявлення та виправлення. 

Форми бухгалтерського обліку. Характеристика меморіально-ордерної, 

журнальної, журнально-ордерної, спрощеної та автоматизованої форм обліку.  

Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Централізована і 

децентралізована бухгалтерія. Права і обов’язки бухгалтера. Основні аспекти 

облікової політики підприємства.  
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