
 



 



ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Відповідно до закону України «Про освіту», «Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах», постанов Кабінету 

Міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України, Державних 

стандартів освіти вища школа повинна вирішувати завдання щодо ступеневої 

підготовки фахівців на всіх рівнях їх навчання. Однією з вирішальних стадій 

формування фахівців, оцінки їх теоретичної та практичної підготовки є 

вступний екзамен до вищого навчального закладу після отримання диплому 

кваліфікованого працівника. 

Програма вступного випробування зі спеціальності є основним науково-

методичним документом, що забезпечує комплексну оцінку рівня теоретичної 

та практичної підготовки кваліфікованих робітників до подальшого навчання та 

діяльності у відповідності з вимогами освітньо-професійної програми та 

освітньо-кваліфікаційної характеристики молодшого спеціаліста. 

Мета програми – визначити обсяг та рівень теоретичних знань, 

отриманих практичних навичок та вмінь з дисципліни “Бухгалтерський облік”.  

Екзаменаційна комісія перевіряє рівень наукової, теоретичної і 

практичної підготовки абітурієнтів, вирішує питання про можливість його 

вступу до Харківського торговельно-економічного коледжу КНТЕУ. 

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про приймальну 

комісію ХТЕК КНТЕУ. 

 

 

 

 

 

 



Критерії оцінювання знань вступників з Бухгалтерського обліку 

Загальні вимоги 

 Вступник повинен аналізувати наукову інформацію, розробляти 

рекомендації щодо впровадження результатів дослідження.  

 Впевнено володіти інформацією щодо  знання сутності понять, які є 

базовими в бухгалтерському обліку;  

  знати підходи до формування економічної інформації в розрізі об'єктів 

обліку;  

  продемонструвати вміння користуватися набутими знаннями при 

вирішення конкретних завдань. 

Білет для вступного випробування містить сорок відкритих тестів, які 

оцінюються відповідно кожний від 2 до 5 балів. Максимальна кількість балів, 

яку можна набрати правильно відповівши на всі завдання – 200 балів.  

Тривалість виконання тесту становить 1 годину 30 хвилин. 

Критерії оцінювання кожного тесту. 

1. Максимальну кількість балів отримують вступники, які досконало 

володіють програмою дисципліни Бухгалтерський облік 

2. Кількість балів зменшується при оцінюванні тесту і знаходиться в межах 

138-174 балів відповідно до шкали Українського центру оцінювання якості 

освіти, якщо вступник дав відповіді на 30-35 тестів. 

3. Кількість балів зменшується і знаходиться в межах 100-137 балів, якщо 

вступники мають неглибокі теоретичні знання з дисципліни, слабкі практичні 

вміння та навички та відповіли на 24-29 тестів. 

4. Мінімальну кількість балів, 99 і менше, отримують вступники, які мають 

слабкі знання з дисципліни, допускають серйозні помилки при відповіді на 

питання тестів та відповіли на 23 і менше тестів. 

 

 

 

 



Програма з підготовки до тестування абітурієнтів з дисципліни 

«Бухгалтерський облік» 

 

Тема 1. Бухгалтерський облік, його суть і основи організації 

 Місце бухгалтерського обліку в системі обліку та його роль в управлінні 

господарською діяльністю, значення обліку в системі маркетингу та 

менеджменту. 

 Користувачі бухгалтерської інформації. Види бухгалтерського обліку. 

Завдання та функції обліку. 

Передумови (самостійність, незалежність підприємств, безперервність їх 

діяльності, вартісний вираз господарських операцій, можливість розподілу 

безперервної діяльності на звітні періоди) та принципи (автономність, 

послідовність, безперервність превалювання сутності над формою, фактична 

собівартість, нарахування та відповідность доходів і витрат, повне висвітлення 

усіх господарських явищ та процесів, обачність, періодичність) організації та 

ведення бухгалтерського обліку в Україні. 

Удосконалення національної системи обліку при її переорієнтації на 

ринкову модель господарювання (створення системи нормативного 

регулювання та реорганізація системи обліку і звітності для забезпечення 

потреб споживачів усіх рівнів). 

  

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Концепція функціонування підприємства (комерційний розрахунок, 

модель витрати-випуск) і предмет бухгалтерського обліку. Характеристика 

груп об’єктів  бухгалтерського обліку як частини предмета, їх конкретизація: 

господарські засоби (активи), джерела формування господарських засобів 

(капітал, зобов’язання, прибуток) та господарські  операції і процеси, що 

впливають на  власність. Склад та характеристика  окремих груп активів  

(основні засоби, нематеріальні активи, фінансові інвестиції, оборотні активи), 

власного капіталу (статутний капітал, пайовий капітал, вилучений капітал, 



неоплачений капітал,  резервний  капітал, додатковий капітал), зобов’язань 

(кредити та інші позикові кошти, кредиторська заборгованість), 

нерозподіленого прибутку. 

Показники, ознаки та види господарських операцій. Характеристика 

господарських процесів, які здійснюються у різних сферах  народного 

господарства.  

Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку та його місце в 

забезпеченні ефективного управління господарством. Складові частини методу 

бухгалтерського обліку та їх загальна характеристика (документація та 

інвентаризація, оцінка та калькуляція, рахунки та подвійний запис, 

бухгалтерський баланс і звітність). Взаємозв’язок методу та методичних і 

технічних прийомів обліку. 

Поняття про методику та техніку бухгалтерського обліку (рівні 

первинного обліку, порядок фіксування господарських операцій, їх облік, 

використання нормативно-довідкової інформації, способи обробки даних: 

вручну, з використанням універсальних ЕОМ та мікро - ЕОМ). Диференціація 

методичних і технічних прийомів бухгалтерського обліку в умовах різних 

способів обробки даних. Призначення та структура АРМ бухгалтера-

економіста.  

   

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

 Загальне поняття та визначення бухгалтерського балансу як складової 

частини методу бухгалтерського обліку. Балансовий метод відображення 

інформації. Принцип двосторонності як перший з фундаментальних принципів 

бухгалтерського обліку, форма і обумовленість балансових рівнянь, зміст і 

побудова бухгалтерського балансу. 

 Поняття про актив і пасив балансу, обґрунтування рівності підсумків 

активу і пасиву, структура балансу, характеристика статей як основних 

елементів балансу та їх груп, розділів, за економічним змістом.  



Способи групування статей балансу залежно від характеру необхідної 

інформації (за економічним змістом, за сферами функціонування, за джерелами 

утворення, за формами представлення т а цільовим призначенням). Види і 

форми бухгалтерських балансів.  

 Види і форми балансів, які використовуються в обліку інших країн. 

Залежність змісту та побудови балансу від форм власності та галузей народного 

господарства. Зміни в балансі зумовлені ринковою перебудовою економіки. 

Перспективи розвитку бухгалтерського балансу як елемента методу 

бухгалтерського обліку. Визначення понять “баланс” та “бухгалтерський 

баланс”, поданих в економічній літературі. Зміст та побудова балансу у 

невиробничій сфері. Зміни в балансі у зв’язку з використанням засобів 

автоматизації. 

Необхідність і обумовленість застосування грошового вимірювання як 

другого фундаментального принципу бухгалтерського обліку. Оцінка статей 

балансу. Зміни  в балансі, зумовлені господарськими операціями, та їх типи за 

впливом на баланс. Математичні моделі 4-ох типів господарських операцій  

щодо їх впливу на баланс.  

  

Тема 4. Бухгалтерські рахунки та подвійний запис 

Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та побудова, 

елементи рахунка (назва, ліва частина - дебет, права - кредит) методи побудови 

його моделі. Поняття про дебетування і кредитування рахунків, обороти і 

сальдо. Характеристика активних та пасивних рахунків. Порядок відображення 

господарських операцій на рахунках та методика обрахування оборотів і 

залишків. Взаємозв’язок між рахунками і балансом. Елементи методу 

бухгалтерського обліку “рахунки” або система рахунків, суттєвість рахунку та 

форма його відображення на матеріальних носіях. Характеристика активно-

пасивних рахунків та методика запису на них господарських операцій.  



Історія розвитку подвійного запису як елементу методу бухгалтерського 

обліку. Форма відображення подвійного  запису при різних способах обробки 

облікової інформації.  

Подвійний запис, його суть та контрольне значення. Поняття про 

кореспонденцію рахунків та бухгалтерський запис операцій на рахунках. 

Обґрунтування подвійного запису в літературі, перспективи розвитку елементів 

методу “бухгалтерського обліку”, “рахунки” і “подвійний запис”. 

Методика та техніка складання бухгалтерських записів господарських 

операцій.  Хронологічні і систематичні бухгалтерські записи. Їх суть та 

призначення. Прості і складні бухгалтерські записи.   

Характеристика синтетичного і аналітичного обліку, визначення 

синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між 

синтетичними і аналітичними рахунками та його контрольне значення при 

веденні обліку. Використання інформації синтетичного і аналітичного обліку в 

управлінні. 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку в оборотних 

відомостях. Будова оборотних відомостей та методика їх складання. 

Призначення та порядок складання оборотного балансу. Види та побудова 

оборотних балансів, їх контрольне значення. Економічна обумовленість трьох 

пар підсумків в оборотному балансі.  

Особливості побудови шахової оборотної відомості. Методика складання 

та контрольне значення в обліку шахових відомостей. Застосування подвійного 

запису, рахунків, оборотних відомостей в сучасних умовах автоматизації 

обліку. 

Тема 5. Первинне спостереження: документація та інвентаризація 

 Значення спостереження в обліку, його види та суб’єкти. Уявлення про 

бухгалтерські документи, їх призначення та матеріальні носії. Документація як 

складова частина  методу бухгалтерського обліку, її суть та значення. 

Особливості і способи документального оформлення господарських операцій в 

умовах застосування ЕОМ.  



Форми і види матеріальних носіїв інформації. Обґрунтування різних 

визначень документа в літературі, єдності та відмінності документа та його 

матеріального носія, а також напрямів класифікації документів. Основні 

показники (реквізити) документів. Поняття про спеціальні реквізити та 

необхідність їх застосування при заповненні певних груп документів. 

Вимоги до складання документів. Порядок прийняття, перевірки та 

обробки документів. Класифікація документів. Порядок виявлення та 

виправлення помилок у документах. Бухгалтерська обробка первинної 

документації: перевірка, таксування, групування, контировка, зведення, 

проведення бухгалтерських записів.  

Характеристика документообігу  та  його стадій (складання документів 

або одержання із зовні;  перевірка та обробка; рух після обробки - заповнення 

облікових реєстрів; передача до архіву).  Принципи організації  

документообігу.  Значення та порядок зберігання документації. Носії 

первинної інформації в умовах застосування сучасних засобів обчислювальної 

техніки та засоби передачі даних. Носії інформації в умовах діалогового 

комп’ютерного обліку. Особливості і способи документального оформлення 

господарських операцій в умовах застосування ЕОМ. 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Обґрунтування 

необхідності проведення інвентаризації. Види інвентаризації. Порядок 

проведення інвентаризації активів і пасивів підприємства та відображення її 

результатів в обліку. Особливості методики і організації проведення 

інвентаризації в умовах застосування сучасних засобів обчислювальної техніки. 

 Порядок регулювання різниці між даними обліку і фактичною наявністю 

господарських засобів. Перспективи розвитку інвентаризації як методу 

бухгалтерського обліку. 

Тема 6. План рахунків бухгалтерського обліку 

Класифікація рахунків за економічним змістом. Рахунки активів, 

власного капіталу, зобов’язань і фактів фінансово-господарської діяльності 



підприємства. Призначення і будова балансових рахунків (інвентарних, обліку 

власного капіталу). Принципи класифікації рахунків бухгалтерського обліку.  

Класифікація рахунків за призначенням та будовою. Балансові 

(інвентарні; обліку власного капіталу; обліку резервів, забезпечення майбутніх 

витрат; обліку зобов’язань), регулюючі (контрактивні; контрпасивні; доходів і 

витрат за звітними періодами), рахунки фінансових результатів (доходів; 

витрат; фінансових результатів), рахунки витрат на виробництво і управління 

(витрат діяльності; витрат за центрами відповідальності), транзитні 

(собівартість реалізації; витрати за елементами).  

Характеристика плану рахунків. Його значення і принципи побудови.  

Характеристика обов’язкових класів рахунків. Особливості застосування 

рахунків певних класів малими підприємствами та підприємствами інших 

галузей. Особливості обліку господарських операцій на позабалансових 

рахунках.    

Тема 7. Облік господарських процесів 

Суть та значення  вартісного вимірювання, необхідність його 

застосування в умовах дії закону вартості, наявності товарно-грошових 

відносин. Характеристика оцінки як елемента  методу бухгалтерського обліку. 

Принципи оцінки (реальність, єдність, фактична собівартість). Види оцінки та 

різновиди цін, які застосовуються на сучасному етапі розвитку економіки 

(нормативні, фактичні, оптові,  роздрібні).  

Сутність калькулювання як елемента методу бухгалтерського обліку.  

Калькулювання як спосіб  вимірювання  собівартості. Характеристика основних 

етапів  калькулювання (групування витрат; розподіл витрат між об’єктами 

калькулювання; визначення собівартості окремих видів виробів; відображення 

собівартості в калькуляціях).  Види калькуляцій (нормативні, звітні, фактичні).  

Сутність процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей.  Схема 

обліку процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей та  

характеристика рахунків обліку   запасів.  Склад  первісної вартості запасів, що 

придбані за плату (купівельна вартість; суми ввізного мита; транспортно -  



заготівельні  витрати; інші витрати, пов’язані з придбанням запасів і 

доведенням їх до  стану, в якому  вони придатні для  використання у 

запланованих цілях). Методика обліку транспортно - заготівельних  витрат та їх  

розподілу між запасами, які вибули та  які залишилися на кінець місяця.  

Порядок  розрахунку середнього відсотку транспортно - заготівельних  витрат.  

Склад первісної вартості запасів, що виготовляються власними  силами;  

що внесені до статутного капіталу підприємства; одержаних підприємством 

безоплатно. Оцінка матеріальних цінностей у поточному обліку та в балансі.  

Оцінка вибуття запасів за різними методами (ідентифікованої собівартості 

відповідної одиниці запасів; середньозваженої собівартості; собівартості 

перших  за часом надходження запасів (ФІФО); нормативних затрат; ціни 

продажу). 

Сутність процесу виробництва. Загальні принципи побудови обліку 

витрат виробництва. Групування  виробничих  витрат.  Характеристика 

рахунків обліку витрат процесу виробництва. Загальна схема обліку витрат на 

виробництво  (перший  етап:  списання витрат за звітний період у дебет 

рахунків витрат з кредиту рахунків обліку конкретних виробничих ресурсів; 

другий – розподіл витрат допоміжних (підсобних) виробництв між 

споживачами; третій – списання і  розподіл непрямих витрат між видами 

продукції; четвертий – визначення калькулюванням фактичної собівартості 

готової продукції (виконаних робіт і  послуг).  

Критерії визнання та оцінка витрат. Визнання витрат певного періоду 

відносно визнання одержаного доходу або здійснення. Класифікація витрат за 

видами діяльності; за економічними елементами; за статтями калькулювання;  

за  способами віднесення  на собівартість окремих видів продукції; за  єдністю 

складу витрат; по відношенню до технологічного процесу;  за участю у 

виробничому процесі; за доцільністю витрачання; відповідно до обсягів 

виробництва; за періодичністю виникнення; за місцем виникнення 

Класифікація витрат за  способами віднесення  на собівартість окремих 

видів продукції (прямі та непрямі). Склад   та характеристика  прямих витрат 



(прямих матеріальних витрат; прямих витрат на  оплату праці та інших  прямих 

витрат). Склад   та характеристика  непрямих витрат (загальновиробничих, 

адміністративних та витрат на збут). Методика включення у собівартість 

продукції прямих і непрямих витрат. Методика розподілу непрямих витрат із 

використанням бази розподілу (годин праці, заробітної праці, обсягу діяльності, 

прямих витрат тощо)  та включення їх до собівартості готової продукції.  

Калькуляція як спосіб вимірювання собівартості. Порядок визначення  

об’єктів калькулювання (вироби,  деталі,  види робіт). Порядок встановлення  

переліку і складу статей калькулювання виробничої собівартості продукції 

(робіт, послуг).  Характеристика методів обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції (простий, позамовний,  попередільний, нормативний). 

Розрахунок собівартості готової продукції за різними методами.  

Сутність процесу реалізації. Характеристика рахунків обліку процесу 

реалізації, обліку доходів та загальна схема обліку процесу реалізації. 

Характеристика  витрат зі збуту та податків,  пов’язаних з реалізацією.  

Методика визначення фактичної собівартості  реалізованої продукції та 

розрахунок проценту відхилення фактичної собівартості готової продукції від 

вартості в оптових цінах. Визначення ціни готової продукції та відпускної ціни. 

Методика розрахунку фінансових результатів від продажу (реалізації) 

продукції. 

Характеристика  витрат зі збуту, їх склад  та методика обліку і розподілу. 

Рахунки з обліку витрат зі збуту. 

Критерії визнання та оцінка доходів. Класифікація надходжень, 

одержаних підприємством,  які не визнаються доходами. Групи доходів, за 

якими визнані доходи (дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг), інші операційні доходи, фінансові доходи, інші доходи, надзвичайні 

доходи). Умови визнання доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг). Умови визнання доходами отриманого цільового фінансування.  

Тема 8. Форми бухгалтерського обліку 



Характеристика облікових регістрів. Класифікація облікових регістрів (за 

ступенем узагальнення інформації; за  характером  запису; за зовнішнім 

виглядом; за видом вимірників; за  цільовою спрямованістю; за видом 

представлення інформації). Порядок заповнення облікових регістрів.  Значення 

облікових регістрів та правил їх ведення. Особливості облікової реєстрації в 

умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.  

Стандартизація та уніфікація облікових регістрів. 

Методика та техніка облікової реєстрації. Характеристика етапів 

облікового процесу (первинний, поточний, підсумковий). Суть облікового 

процесу, особливості технології розв’язання облікових завдань; характеристика 

схеми бухгалтерського обліку та системи господарського обліку.  

Види помилок та порядок їх виправлення в облікових регістрах. Способи 

виправлення помилок  (коректурний, “сторно”, додаткових бухгалтерських  

записів). Порядок  виправлення помилок, допущених при складанні фінансових 

звітів у попередніх періодах. Порядок коригування відповідних активів і 

зобов’язань при одержанні додаткової інформації про визначення сум їх змін,  

одержаних після дати балансу. Порядок розкриття інформації щодо 

виправлення помилок у примітках до  фінансової звітності.    

Загальні принципи регламентації форм ведення бухгалтерського обліку. 

Характеристика сучасних форм бухгалтерського обліку та системи 

господарського обліку. Характеристика меморіально-ордерної, таблично-

автоматизованої форм  обліку. Характеристика журнально-ордерної форми 

бухгалтерського обліку. Характеристика мікрокомп’ютерної форми 

бухгалтерського обліку. Особливості і перспективи розвитку сучасних форм 

бухгалтерського обліку.  

Історичні аспекти розвитку форм бухгалтерського обліку.  Перспективи 

розвитку форм бухгалтерського обліку і систем господарського обліку. 

Тема 9. Основи бухгалтерської звітності 

Загальне поняття про звітність як елемент методу бухгалтерського обліку. 

Вимоги, які ставляться до звітності. Принципи складання звітності. Чинний 



порядок складання, представлення та затвердження фінансової звітності. 

Посилення контролю за достовірністю звітів. Особливості складання звітності в 

умовах використання сучасних засобів обчислювальної техніки.  

Види звітності ( за змістом; за характером показників, за періодами 

складання). Характеристика форм фінансової звітності та  їх призначення. 

Поняття про Головну книгу, про робочу таблицю, порядок їх  складання та 

призначення. Зміст та призначення заключних і регулюючих записів та порядок  

їх виконання. 

Роль і значення звітності в управлінні підприємницькою діяльністю. Мета 

і напрями використання звітності. Способи перевірки звітності. 

Мета, склад і принципи підготовки бухгалтерської (фінансової) звітності 

та вимоги до визнання і розкриття її елементів. Призначення та зміст балансу 

підприємства. 

Призначення та зміст звіту про фінансові результати. Призначення та 

зміст звіту про рух грошових коштів. Призначення та зміст звіту про власний 

капітал. Призначення та зміст приміток до фінансової звітності. 

Загальноприйняті принципи (стандарти) складання, представлення та 

затвердження фінансової звітності. Принципи стандартизації звітності.  
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