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Вступ
Програма фахових випробувань складена у відповідності з програмою
Держстандарту ПТО і затвердженою Міністерством освіти і науки України від
29.08.2007 року.
Вступні випробування проводяться фаховою екзаменаційною комісією для осіб,
які закінчили професійно - технічні навчальні заклади та отримали диплом
кваліфікованого робітника і вступають на спеціальність 071 « Облік і
оподаткування».
Вступне випробування включає тестові завдання з дисципліни фахового
спрямування.
Тест містить 20 завдань. Кожне завдання містить чотири варіанти відповідей,
серед яких лише одна правильна.
За результатами вступного випробування виводиться сумарна кількість балів,
на підставі якої фахова екзаменаційна комісія приймає рішення про участь у
конкурсі та рекомендацію для зарахування до коледжу. Кількість місць для
зарахування на навчання визначається ліцензованим обсягом.
Зарахування вступників на навчання здійснює Приймальна комісія коледжу.

Програма фахових випробувань передбачає перевірку рівня знань з
бухгалтерського обліку.
Зміст фахового випробування
1. Бухгалтерський облік , його сутність і основи організації.
Поняття бухгалтерського обліку. Види обліку. Облікові вимірники. Завдання
бухгалтерського обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку. Користувачі
бухгалтерської інформації. Принципи бухгалтерського обліку.
2. Предмет і метод бухгалтерського обліку.
Предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Елементи
методу бухгалтерського обліку. Класифікація активів, капіталу, зобов’язань
підприємств. Джерела формування засобів. Групування активів підприємств, його
капіталу та зобов’язань.
3. Бухгалтерський баланс.
Поняття « бухгалтерський баланс». Побудова балансу. Актив і пасив балансу.
Значення балансу. Зміни в балансі, викликані господарськими операціями. Типи
змін в балансі.
4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис.
Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх побудова. Види рахунків.
Взаємозв’язок рахунків з балансом . Подвійний запис на рахунках, його суть і
контрольне значення. Кореспонденція рахунків - форма взаємозв’язку між
рахунками. Бухгалтерські записи - прості та складні бухгалтерські проведення.
Хронологічний і систематичний
записи господарських операцій. Рахунки
синтетичного і аналітичного обліку, їх призначення та особливість. Взаємозв’язок
між рахунками синтетичного і аналітичного обліку. Оборотні відомості за
синтетичними і аналітичними рахунками - спосіб перевірки та узагальнення
поточного бухгалтерського обліку.
5. План рахунків бухгалтерського обліку.
План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу та зобов’язань
і
господарських операцій підприємств , організацій. Балансові рахунки.
Позабалансові рахунки . Класи: « необоротні активи», « запаси», « кошти,
розрахунки та інші активи», « власний капітал та забезпечення зобов’язань » , «
поточні зобов’язання », « доходи і результати діяльності», «витрати за
елементами», « витрати діяльності», «позабалансові рахунки». Структура плану
рахунків. Класифікація рахунків за призначенням та структурою.
6. Первинне спостереження, документація та інвентаризація. Поняття про
документи. Значення документів. Класифікація
документів. Реквізити
документів. Вимоги , які пред’являються до первинної документації.
Бухгалтерська обробка документів. Документообіг та його організація. Зберігання

документів. Інвентаризація, як вид первинного спостереження
та один з
елементів методу бухгалтерського обліку. Способи виправлення помилок в
регістрах бухгалтерського обліку. Інвентаризація основних засобів і
нематеріальних активів. Інвентаризація запасів. Інвентаризація касової готівки та
інших грошових документів. Облікові регістри, їх класифікація і призначення.
7.
Форми бухгалтерського обліку.
Основні форми бухгалтерського обліку, які використовуються на підприємствах,
організаціях: журнальна форма, « журнал - головна», спрощена форма
бухгалтерського обліку, проста форма бухгалтерського обліку з використанням
регістрів майна малого підприємства, журнал - ордерна форма бухгалтерського
обліку, комп’ютерна форма бухгалтерського обліку, меморіально - ордерна форма
бухгалтерського обліку. Облікові регістри , їх класифікація і призначення. Правила
ведення облікових регістрів і способи виправлення помилок у записах.
8.
Облік грошових коштів.
Облік грошових коштів в касі підприємства. Розрахунок готівкою. Ліміт каси.
Оприбуткування та видаток готівки. Інвентаризація каси. Порядок відкриття і
закриття поточного рахунку та інших рахунків. Документальне оформлення
розрахункових операцій. Облік руху грошових коштів в касі на поточному
рахунку.
9.
Облік розрахункових операцій.
Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків з підзвітними
особами. Облік розрахунків з різними дебіторами.
Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Облік розрахунків з
різними кредиторами. Облік розрахунків з оплати праці. Облік розрахунків за
податками. Облік розрахунків за довгостроковими зобов’язаннями .
10. Облік господарських процесів.
Загальні принципи побудови обліку основних господарських процесів. Побудова
бухгалтерського обліку процесу постачання, процесу виробництва, процесу
реалізації продукції ( робіт, послуг) Облік основних засобів. Облік виробничих
запасів. Облік витрат підприємства. Облік готової продукції. Облік товарних
операцій.
11. Основи бухгалтерської звітності.
Основні принципи побудови бухгалтерської звітності. Склад фінансової
звітності. Порядок складання та терміни подання фінансової звітності.
Фахове випробування проводиться у формі тестового контролю.
На виконання тестів відводиться 60 хвилин.
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