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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра за іншою 
спеціальністю у ХКТЕІ в попередні роки або в іншому закладі вищої 
освіти, для перехресного вступу беруть участь у конкурсі за 
результатами вступних випробувань.

Для проведення конкурсних додаткових фахових вступних 
випробувань на навчання на базі раніш здобутих освітніх ступенів 
наказом ректора ХКТЕІ створюються фахові атестаційні комісії, 
діяльність яких регламентується Положенням про приймальну комісію 
ХКТЕІ.

Фахові вступні випробування проводяться фаховими 
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими головою 
приймальної комісії ХКТЕІ.

Вступні випробування проводяться на комп ютерах у формі 
тестового контролю знань в підготовленій для проведення іспиту 
аудиторії. Під час комп’ютерного тестування вступник самостійно 
вводить відповіді у комп’ютер. Система фіксує: час початку
тестування, час завершення тестування, набрано балів. Під час 
комп'ютерного тестування завдання для кожного вступника 
вибираються програмою випадково із загального обсягу наданих 
тестових завдань з фахових дисциплін відповідних спеціальностей. 
Результат вступних випробувань, проведених з використанням 
комп’ютерної техніки, разом з кількістю набраних балів 
роздруковуються на паперових носіях та підписуються всгупником.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань для 
зарахування на навчання за освітнім ступенем магістр спеціальності 
071 Облік і оподаткування здійснюють науково-педагогічні 
працівники кафедри фінансів, обліку та аудиту.

На вступні випробування виносяться програмні завдання з
наступної дисципліни:

1. Бухгалтерський облік
Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок для 

подальшого навчання за освітнім ступенем магістр.
Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння

застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу дисциплін 
відповідної спеціальності.
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Бухгалтерський облік

Тема 1. Бухгалтерський облік, його сутність і основи
організації

Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. 
Суть, функції та значення бухгалтерського обліку.

Виникнення та розвиток господарського обліку.
Правове регулювання бухгалтерського обліку. Закон 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Види господарського обліку. Фінансовий та 

управлінський бухгалтерський облік.
Вимірники, що застосовуються в обліку. Кількісні та 

якісні показники. Натуральні, трудові та грошові вимірники.
Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської 

інформації.
Організація та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. Обовязки головного бухгалтера відповідно до 
Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні».

Облікова політика, завдання та вимоги до 
бухгалтерського обліку.

Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні» про принципи бухгалтерського обліку. Принципи 
бухгалтерського обліку: обачність, повне висвітлення,
автономність, послідовність, безперервність, нарахування та 
відповідність доходів і витрат, превалювання сутності над 
формою, історична собівартість, єдиний грошовий вимірник, 
періодичність.

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського обліку.
Об'єкти бухгалтерського обліку.
Класифікація господарських засобів. Класифікація госпо

дарських засобів за складом і розміщенням, за джерелами їх 
утворення.

Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.
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Елементи методу бухгалтерського обліку: документація, 
рахунки бухгалтерського обліку, подвійний запис,
бухгалтерський баланс і звітність, оцінка, калькуляція та 
інвентаризація.

Методика і техніка бухгалтерського обліку. Методичні та 
технічні прийоми бухгалтерського обліку в умовах опрацювання 
даних вручну, з використанням комп'ютерів.

Г рупування засобів підприємства за складом і
розміщенням, за джерелами їх формування та цільовим 
призначенням.

Методичні та технічні прийоми бухгалтерського обліку в 
умовах опрацювання даних вручну, з використанням 
комп'ютерів.

Тема 3. Бухгалтерський баланс
Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова.
Визначення статей балансу. Зміст статей балансу та їх 

групування. Правило балансу.
Вплив господарських операцій на зміни у балансі. Типи

змін.
Значення бухгалтерського балансу.

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова 

та зв'язок із балансом. Рахунки активні, пасивні їх 
характеристика.

Подвійний запис, його сутність і значення. 
Кореспонденція рахунків. Прості та складні бухгалтерські 
проведення. Контрольне та пізнавальне значення подвійного 
запису.

Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, 
взаємозв'язок між ними. Поняття про синтетичні й аналітичні 
рахунки, їх характеристика та взаємозв'язок між ними.

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 
Оборотні відомості за рахунками синтетичного й аналітичного 
обліку. Шахова оборотна відомість. Контрольне значення 
оборотних відомостей.

Тема 5. Первинне спостереження, документація та 
інвентаризація

Бухгалтерські документи, їх класифікація.
Загальні поняття про первинне спостереження й облікові 

документи. Носії первинної облікової інформації. Вимоги до 
змісту, структури й оформлення документів. Закон «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» про 
первинні облікові документи. Положення про документальне 
забезпечення записів у бухгалтерському обліку.

Класифікація бухгалтерських документів.
Документооборот та інвентаризація. Організація 

документообороту. Особливості автоматизованого
документування.

Інвентаризація, її види та значення.

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку
Основи класифікації рахунків бухгалтерського обліку та її 

значення. Поняття, суть та значення класифікації рахунків. Види 
класифікації: за економічним змістом рахунків, за призначенням 
і структурою.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за 
економічним змістом. Характеристика рахунків господарських 
засобів, джерел утворення господарських засобів, господарських 
процесів.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за 
призначенням і структурою. Характеристика основних, 
операційних, регулюючих, результативних і позабалансових 
рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку. Поняття плану 
рахунків, його зміст і значення. Взаємозв'язок між планом 
рахунків і балансом.

Тема 7. Форми бухгалтерського обліку
Облікові регістри. Поняття та роль облікових регістрів у 

бухгалтерському обліку. Закон «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні» про облікові регістри.
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Класифікація облікових регістрів за: змістом, характером 
записів, видом вимірників, формою побудови, цільовим 
напрямом і формою.

Правила ведення облікових регістрів. Способи виявлення 
та виправлення помилок в обліку: коректурний, сторнування, 
додаткових проводок.

Матеріальні носії облікової інформації, їх класифікація за: 
зовнішнім виглядом, сприйняттям, характером використання в 
системі управління, режимом використання, методом обміну 
інформацією, формою видачі інформації.

Методика та техніка облікової реєстрації. Нормативні 
документи, що регламентують порядок облікової реєстрації. 
Етапи облікової реєстрації.

Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. 
Характеристика різних форм бухгалтерського обліку. Закон 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» про 
вибір форми бухгалтерського обліку.

Тема 8. Облік господарських процесів
Основні показники господарської діяльності.
Основи обліку на виробничих підприємствах.
Поняття основних засобів, їх амортизація. П(С) БО 7 

«Основні засоби» про оцінку основних засобів.
Рахунки, на яких відображаються наявність і рух 

основних засобів та амортизація.
Виробничі запаси та їх облік. П(С)БО 9 «Запаси» про 

визнання та оцінку запасів.
Основи обліку процесу виробництва.
Прямі та непрямі витрати, розподіл непрямих витрат та їх 

списання.
Формування собівартості готової продукції.
Облік процесу реалізації та фінансового результату.
Основи обліку на торговельних підприємствах.
Облік надходження товарів і тари.
Облік реалізації товарів.
Облік витрат, доходів та фінансових результатів 

торговельних підприємств.
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Тема 9. Основи бухгалтерської звітності
Основи бухгалтерської звітності. Звітність, її роль та 

значення в управлінні. Склад фінансової звітності: баланс (звіт 
про фінансовий стан), звіт про фінансові результати (сукупний 
дохід) звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал, 
примітки до фінансової звітності. Призначення фінансової
звітності.

Характеристика НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до 
фінансової звітності», приміток до фінансової звітності згідно з
пггчко

Вимоги, що ставляться до звітності. НП(С)БО 1 «Загальні 
вимоги до фінансової звітності», його характеристика.

Принципи побудови та заповнення бухгалтерської
звітності.

Організація складання фінансової звітності.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування — 1 година (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 

200-бальною шкалою.
Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з 

отриманими балами за такою таблицею:

Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
випробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не пізніше 
15 00 наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з 
фахового вступного випробування. Порядок розгляду апеляцій 
відбувається згідно «Положення про апеляційну комісію 
ХКТЕІ».
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