
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
УКРКООПСПІЛКА

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КООПЕРАТИВНИЙ ТОРГОВЕЛЬНО- 
ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ

Циклова комісія облікових та фінансових дисциплін

ПРОГРАМА
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування»

Затверджено на засіданні 
Циклової комісії облікових та 
фінансових дисциплін 
Протокол № 6 від 05.02.2019 року 
Голова циклової комісії

_____ Подокопна О.М.
(підпис) (прізвище та ініціали)

Хмельницький 2019



Програма вступних випробувань для зарахування кваліфікованих 
робітників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська 
справа та страхування» / Хмельницький, ХКТЕІ, 2019, 12 с.

2

ЗМІСТ

Загальні положення....................................................  4

2. Перелік питань з дисциплін, винесених на фахове вступне
випробування........................................................  ^
2.1. Бухгалтерський облік................................................  5

2.2. Список рекомендованої літератури................................. і о
3. Критерії оцінювання знань....................................................  \2

З



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень 
кваліфікованого робітника за відповідним спеціальностями в 
професійно-технічних навчальних закладах, беруть участь у 
загальному конкурсі за результатами фахових вступних 
випробувань.

Для проведення конкурсних фахових вступних
випробувань на навчання на базі раніше здобутих освітньо- 
кваліфікаційних рівнів 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 у письмовій формі, в 
підготовленій для проведення іспиту аудиторії. Після закінчення 
письмового випробування роботи здаються, перевіряються в той 
же день і оцінюються членами фахової атестаційної комісії. 
Голова фахової атестаційної комісії підсумовує результати і 
оголошує оцінки.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань 
для зарахування кваліфікованих робітників на навчання за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за 
спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 
здійснюють педагогічні працівники циклової комісії облікових та 
фінансових дисциплін.

На вступні випробування виносяться програмні завдання 
з наступної дисципліни:

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

для подальшого навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого спеціаліста.

Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 
застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу 
дисциплін відповідної спеціальності.
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Бухгалтерський облік

1. Теорія бухгалтерського обліку 

Тема 1.1. Основи бухгалтерського обліку

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

Правове регулювання бухгалтерського обліку.
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.
Предмет і метод бухгалтерського обліку. Загальна 

характеристика предмета. Об'єкти бухгалтерського обліку: 
господарські засоби, їх джерела, господарські процеси.

Характеристика елементів методу бухгалтерського обліку.
Поняття бухгалтерського балансу, його суть, значення для 

управління виробництва та аналізу господарської діяльності.

Тема 1.2. Рахунки бухгалтерського обліку і 
подвійний запис

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова 
та зв'язок із балансом. Рахунки активні, пасивні та активно- 
пасивні, їх характеристика.

Подвійний запис, його сутність і значення. Кореспонден
ція рахунків. Прості та складні бухгалтерські проведення. Конт
рольне 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.
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Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 
Оборотні відомості за рахунками синтетичного й аналітичного 
обліку.

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

Тема 1.3. 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.

Класифікація бухгалтерських документів.
Організація документообороту. Інвентаризація, її види та 

значення.

Тема 1.4. Форми бухгалтерського обліку

Облікові регістри. Поняття та роль облікових регістрів у 
бухгалтерському обліку.

Класифікація облікових регістрів за: змістом, характером 
записів, видом вимірників, формою побудови, цільовим напря
мом і формою.

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

Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. 
Характеристика різних форм бухгалтерського обліку.
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2. Основи фінансового обліку

Тема 2.1 Облік власного капіталу та забезпечення 
зобов'язань

Власний капітал: економічний зміст та різновиди.
Облік формування капіталу державних та акціонерних 

підприємств, формування капіталу: пайового, додаткового та 
резервного. Облік додаткового капіталу.

Тема 2.2 Облік коштів, розрахунків та інших активів

Склад грошових коштів. Завдання бухгалтерського обліку 
грошових коштів. Облік касових операцій: документація, 
аналітичний та синтетичний облік. Облік розрахунків із 
підзвітними особами.

Форми організації безготівкових розрахунків. Порядок 
обліку грошових коштів на банківських рахунках. Відкриття 
рахунків у банківських установах.

Дебіторська заборгованість: умови щодо її виникнення та її 
види.

Тема 2.3 Облік необоротних активів

Склад необоротних активів та їх відображення в балансі. 
Основні засоби та їх об'єкти в обліковому процесі. Завдання в 
бухгалтерському обліку основних засобів. Методологічні засади 
обліку основних засобів за П(С)БО. Класифікація основних 
засобів відповідно до облікових цілей. Значення та види оцінки 
вартості основних засобів. Документальне відображення руху 
основних засобів бухгалтерського обліку. Амортизація основних 
засобів: їх сутність і методи.

Тема 2.4 Облік запасів

Склад, класифікація запасів за П(С)БО. Визначення оцінки 
на момент придбання запасів. Методи оцінки запасів під час їх
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вибуття: сутність та порівняльна характеристика. Завдання 
обліку виробничих запасів. Документальне відображення обліку 
виробничих запасів. Облік руху виробничих запасів у системі 
бухгалтерських рахунків. Інвентаризація виробничих запасів.

Тема 2.5 Облік поточних та довгострокових зобов'язань

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги. Облік поточних зобов'язань за векселями виданими. 
Облік поточних зобов'язань за податками. Облік поточних 
зобов'язань зі страхування.

Завдання обліку праці та її оплати. Облік особового складу. 
Облік відпрацьованого часу. Облік виробітку. Документальне 
відображення операцій з обліку праці та її оплати.

Системи і форми оплати праці в Україні. Фонд оплати праці. 
Основна та додаткова заробітна плата. Фонд основної заробітної 
плати.

Утримання із заробітної плати працівників. Відображення на 
рахунках бухгалтерського обліку розрахунків з оплати праці.

Тема 2.6. Облік доходів, витрат та фінансових результатів 
діяльності підприємства

Поняття витрат згідно з П(С)БО. Класифікація витрат.
Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових 

витрат, витрат іншої звичайної діяльності та надзвичайних 
витрат.

Визначення доходів згідно з П(С)БО. Визнання й оцінка 
доходів згідно з П(С)БО. Класифікація доходів.

Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції 
(товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Облік 
фінансових доходів. Облік інших доходів. Облік надзвичайних 
доходів.

Поняття фінансового результату діяльності підприємства. 
Порядок формування фінансових результатів.
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Тема 2.7. Бухгалтерська звітність

Фінансова звітність: визначення економічної сутності та 
загальна характеристика її елементів. Порядок складання 
фінансової звітності.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування -  1 година (60 хвилин).

Тести складаються з 24 завдань:

Тести мають закриту форму, тобто надаються завдання з 
вибором однієї відповіді з чотирьох варіантів відповідей, одна з 
яких - правильна. Кожне завдання оцінюється 0,5 балів

Сумарна максимальна кількість -  12 балів.
• Результат фахового вступного іспиту для конкурсного 

відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 
кваліфікованого робітника вступають для здобуття освітньо- 
кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста -  від 1 до 12.

Мінімальна кількість балів за один іспит, що дозволяє 
приймати участь у конкурсному відборі становить 4 бали, 
максимальна -  12.

Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні 
випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких 
було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому 
мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після 
дати закінчення прийому документів, до участі в наступних 
вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не 
допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.
Апеляції на результати вступних випробувань, що 

проведені навчальним закладом, розглядає апеляційна комісія 
ХКК ХКТЕІ, склад та порядок роботи якої затверджуються 
наказом ректора
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