ПРОГРАМА ДЛЯ ФАХОВИХ ІСПИТІВ
зі спеціальності „Організація виробництва”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахових випробувань для абітурієнтів, що вступають на основі освітньокваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньокваліфікаційного
рівня
молодшого
спеціаліста
спеціальності
5.03060101 «Організація виробництва» охоплює всі основні вимоги до підготовки
абітурієнтів. Для вступу на спеціальність «Організація виробництва» потрібно
володіти основними знаннями з дисципліни «Бухгалтерський облік».
У запропонованій програмі стисло наведено зміст тем дисципліни, вказано основний
понятійний апарат, яким повинен володіти абітурієнт, наводиться перелік основних
питань з кожної дисципліни, які виносяться на фахове випробування. Цей перелік
дасть можливість абітурієнту систематизувати свої знання та допоможе
зорієнтуватися, на які питання потрібно звернути увагу при підготовці до фахового
випробування.
Програма для вступних іспитів включає в себе 25 варіантів тестових завдань. Кожне
завдання містить 3 варіанти відповідей, з яких одна вірна. Всі завдання, що включені
до екзаменаційних білетів мають приблизно однаковий рівень складності.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ
З дисципліни «Бухгалтерський облік» абітурієнт повинен:
знати суть, функції та значення бухгалтерського обліку, його правове регулювання,
види обліку та вимірники, що застосовуються в обліку, вимоги до бухгалтерського
обліку; об’єкти і методи бухгалтерського обліку; поняття про бухгалтерський
баланс, його значення та структуру, типи змін у балансі, побудову рахунків, їх
зв’язок з балансом, суть подвійного запису, узагальнення даних поточного
бухгалтерського обліку; бухгалтерські документи; основи класифікації рахунків
бухгалтерського обліку, поняття та роль облікових регістрів у бухгалтерському
обліку, класифікацію та правила ведення облікових регістрів, способи виявлення та
виправлення помилок у обліку, матеріальні носії облікової інформації; основи обліку
на виробничих та торговельних підприємствах; форми звітності, роль звітності в
управлінні;
вміти складати первинні та зведені документи, здійснювати обробку бухгалтерських
документів, записувати бухгалтерські документи до облікових регістрів, оцінювати
господарські операції з точки зору їх доречності та економічної вигоди, складати
бухгалтерський баланс.

ПРОГРАМА ДЛЯ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ
З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
1. Господарський облік. Загальні положення обліку.
Значення та роль бухгалтерського обліку, його місце в управлінні підприємством.
Взаємозв’язок бухгалтерського обліку з іншими дисциплінами.
Види обліку. Завдання і функції бухгалтерського обліку.
2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти обліку. Метод бухгалтерського обліку та
його елементи. Господарські засоби та джерела їх утворення. Господарські
процеси.
3. Бухгалтерський баланс
Поняття балансу, його будова і зміст. Статті і розділи балансу. Обумовленість
рівності між активом і пасивом балансу. Вплив операцій на баланс.
4. Рахунки бухгалтерського обліку
Поняття бухгалтерського рахунку. Будова рахунку. Активні і пасивні рахунки.
Активно-пасивні рахунки. Визначення оборотів і сальдо по рахунках. Подвійний
запис. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Субрахунки. Оборотні
відомості. План рахунків. Класифікація рахунків.
5. Документація господарських операцій. Форми обліку. Інвентаризація.
Поняття бухгалтерського документу. Вимоги до оформлення документів. Реквізити
документів. Документообіг. Облікові регістри. Способи виправлення помилок в
бухгалтерських документах та регістрах.
Поняття про форми обліку. Інвентаризація. Порядок проведення інвентаризації.
6. Фінансовий облік. Управлінський облік.
Облік грошових коштів. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік
розрахунків з підзвітними особами. Облік кредитів. Облік розрахунків з
постачальниками. Облік запасів. Облік необоротних активів. Облік оплати праці.
Облік доходів і результатів діяльності. Облік власного капіталу. Облік витрат.
7. Фінансова звітність.
Склад фінансової звітності. Порядок складання річного звіту. Поняття балансу як
форми звітності.

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ
ВИПРОБУВАННЯ
З дисципліни «Бухгалтерський облік»
1.
Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Суть, функції та значення
бухгалтерського обліку.
2.
Види господарського обліку. Фінансовий, податковий та управлінський
бухгалтерський облік.
3.
Облікова політика, завдання та вимоги до бухгалтерського обліку.
4.
Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Обов’язки
головного бухгалтера відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні”.
5.
Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” про
принципи бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку.
6.
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку.
7.
Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за джерелами
їх формування та цільовим призначенням.
8.
Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку.
9.
Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова. Положення (стандарт)
бухгалтерського обліку 2 “Баланс”. Терміни, що використовуються в П(С)БО 2
“Баланс”.
10.
Вплив господарських операцій на зміни в балансі. Типи змін в балансі.
11.
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та зв’язок з
балансом. Рахунки активні та пасивні, їх характеристика.
12.
Подвійний запис, його сутність і значення. Кореспонденція рахунків.
13.
Поняття про синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку, їх
характеристика та взаємозв’язок між ними.
14.
Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.
15.
Бухгалтерські документи, їх класифікація.
16.
Організація
документообороту.
Особливості
автоматизованого
документування.
17.
Інвентаризації, її види і значення.
18.
Поняття, суть та значення класифікації рахунків: за економічним змістом
рахунків, за призначенням і структурою.
19.
Поняття плану рахунків. Зміст плану рахунків бухгалтерського обліку.
20.
Поняття, роль та класифікація облікових регістрів у бухгалтерському обліку.
Закон “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” про облікові
регістри.
21.
Способи виявлення та виправлення помилок в обліку: сторнування,
додаткових проводок.
22.
Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. Закон “Про бухгалтерський облік
та фінансову звітність в Україні” про вибір форм бухгалтерського обліку.

23.
Основи обліку на сільськогосподарських підприємствах.
24.
Облік грошових коштів та розрахунків.
25.
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.
26.
Виробничі запаси та їх облік. П(С)БО 9 „Запаси” про визнання та оцінку
запасів. Основи обліку процесу виробництва.
27.
Облік процесу реалізації та визначення фінансового результату.
28.
Облік надходження запасів. Облік реалізації готової продукції та товарів.
29.
Звітність, її роль та значення в управлінні виробництвом.
30.
Принципи побудови та заповнення бухгалтерської звітності. Організація
складання фінансової звітності.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
Для оцінювання знань абітурієнтів застосовуються такі критерії та шкала оцінювання.
Бали
Критерії оцінювання знань абітурієнтів
1
Абітурієнт розрізняє окремі поняття з фахових дисциплін.
2
Абітурієнт відтворює окремі фінансові операції.
3
Абітурієнт дає нечітку характеристику основних понять.
4
Абітурієнт частково визначає основні поняття і терміни.
5
Абітурієнт відтворює частину навчального матеріалу, знає механізм створення
та організації діяльності бухгалтерської служби підприємства.
6
Абітурієнт самостійно дає більшість визначень, передбачених темою, відтворює
значну частину вивченого матеріалу. На середньому рівні володіє основами
бухгалтерського обліку.
7
Абітурієнт має достатні знання програмного матеріалу з фахових дисциплін. У
відповіді можуть бути окремі неточності та помилки.
8
Абітурієнт засвоїв достатньо повно програмний матеріал, володіє основними
поняттями, дає змістовні відповіді з питань організації бухгалтерської роботи
на підприємстві.
9
Абітурієнт засвоїв матеріал у повному обсязі, вміє користуватися методами
ведення бухгалтерського обліку.
10 Абітурієнт глибоко засвоїв програмний матеріал, добре володіє нормативнозаконодавчою базою, технікою розрахунків та веденням бухгалтерської
документації.
11 Абітурієнт має глибокі теоретичні та практичні знання програмного матеріалу з
фахових дисциплін, вміє проводити фінансові розрахунки, обчислювати
податки та здійснювати банківські операції.
12 Абітурієнт володіє ґрунтовними знаннями з фахових дисциплін, висловлює та
аргументує власну думку щодо рішення практичного завдання, самостійно
здатний розв’язати проблемні завдання з урахуванням специфіки економічних

відносин, в яких працюють вітчизняні підприємства. Вільно володіє
програмним матеріалом.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
З дисципліни «Бухгалтерський облік»
Нормативні документи
1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від
16.07.99р.
2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій: Наказ Міністерства фінансів
України від 30.11.99 № 291.
3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 “Баланс”: Наказ Міністерства
фінансів України від 31.03.99 № 87.
4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 “Звіт про фінансові результати”:
Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87.
5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Наказ
Міністерства фінансів України від 27.04.2000 № 92.
6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ Міністерства
фінансів України від 20.10.99 № 246.
7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Наказ Міністерства
фінансів України від 29.11.99 № 290.
8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Наказ Міністерства
фінансів України від 31.12.99 № 318.
9. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарноматеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: Наказ
Міністерства Фінансів України від 26.08.94 № 202/412
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