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ВСТУП
Мета

вступного

іспиту

–

відбір

до

навчання

осіб,

які

продемонстрували найвищий рівень знань та вмінь, визначених галузевими
стандартами вищої освіти до молодшого спеціаліста, що навчалися за
спеціальністю «Бухгалтерський облік».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів.
Для успішного засвоєння освітньо-професійного програми бакалавра
абітурієнти повинні мати диплом молодшого спеціаліста (неповна вища
освіта) за однойменною спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями,
уміннями і навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних
та конкретно-економічних наук.
Характеристика змісту програми.
Особливістю програми є те, що вона побудована за функціональними
ознаками і має між предметний систематичний характер. Теми програми
відповідають функціями, для виконання яких має бути підготовлений
молодший спеціаліст за спеціальністю «Бухгалтерський облік».
Згідно

з

чинною

Освітньо-кваліфікаційною

характеристикою

молодшого спеціаліста зазначеної спеціальності до таких функцій належать:
облікова,

фінансова,

економічна,

організаційно-виробнича,

технічно-

інформаційна, аналітична.
Порядок

проведення

іспиту

визначається

приймальну комісію ХНАУ ім. В.В. Докучаєва.

Положенням

про
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ПРОГРАМА
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах –
складова частина системи бухгалтерського обліку в Україні. Взаємозв’язок
бухгалтерського обліку з іншими економічними дисциплінами. Завдання
бухгалтерського обліку в сучасних умовах. Фінансовий та управлінський
облік. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні». Принципи бухгалтерського обліку. Положення (стандарти)
бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій.
Форми бухгалтерського обліку.
Тема 2. Облік грошових коштів
Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів. Облік касових
операцій. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в
Україні, затверджене постановою Правління національного банку України
від 15.12.2004 р. №637. Ліміт зберігання готівки в касі. Первинний облік
касових операцій. Аналітичний і синтетичний облік касовий операцій.
Відображення руху готівки в касі на рахунках бухгалтерського обліку. Облік
коштів на рахунках підприємства у банках у національній валюті. Інструкція
«про Порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та
іноземній валютах», затверджена постановою Правління Національного
банку України від 12 листопада 2003 р. №492 зі змінами та доповненнями.
Документальне оформлення відкриття поточних рахунків у банку.
Первинний облік руху коштів на рахунках підприємства в банках у
національній валюті. Правила заповнення реквізитів розрахункових
документів. Особливості розрахунків за допомогою системи дистанційного
обслуговування банками підприємств. Виписка банку та її бухгалтерська
обробка. Синтетичний і аналітичний облік операцій на поточних рахунках у
банку в національній валюті. Відображення руху коштів на поточних
рахунках у банку в національній валюті на рахунках бухгалтерського обліку.
Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті. Порядок відкриття
валютних рахунків. Первинний облік операцій за валютним рахунком. Облік
продажу валюти, що є у розпорядженні підприємства. Облік придбаної
підприємством іноземної валюти. Облік курсових різниць. Аналітичний і
синтетичний облік операцій в іноземній валюті. Облік грошових коштів на
інших поточних рахунках у банку. Облік грошових коштів на інших
поточних рахунках у банку. Облік грошових коштів на капітальні інвестиції.
Облік розрахунків із застосуванням акредитивної форми розрахунків. Облік
розрахунків із застосуванням розрахункових чеків. Аналітичний і
синтетичний облік коштів на інших поточних рахунках у банку. Облік інших
коштів. Облік грошових документів. Облік грошових коштів у дорозі.
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Тема 3. Облік дебіторської заборгованості
Економічний зміст розрахункових операцій. Зміст Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість». Облік
розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків за виданими
авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за
нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік
розрахунків за відшкодування матеріального збитку. Порядок визначення
розміру збитків від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних
цінностей, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 22
січня 1996 р. №116. Облік розрахунків з різними дебіторами. Облік резерву
сумнівних боргів.
Тема 4. Облік запасів
Економічний зміст запасів на сільськогосподарських підприємствах і
завдання їх обліку. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9
«Запаси». Оцінка запасів. Облік сировини і матеріалів. Облік палива. Облік
будівельних матеріалів. Облік запасних частин. Облік матеріалів
сільськогосподарського призначення. Облік малоцінних швидкозношуваних
предметів. Облік товарів. Складське господарство і складський облік.
Синтетичний і аналітичний облік виробничих запасів. Інвентаризація
виробничих запасів.
Тема 5. Облік готової продукції сільськогосподарського виробництва
Оцінка продукції сільськогосподарського виробництва. Документальне
оформлення надходження і використання продукції сільськогосподарського
виробництва.
Складський облік продукції
сільськогосподарського
виробництва. Синтетичний і аналітичний облік сільськогосподарської
продукції. Інвентаризація продукції сільськогосподарського виробництва.
Тема 6. Облік поточних біологічних активів
Економічний зміст і об’єкт бухгалтерського обліку поточних
біологічних активів рослинництва і тваринництва. Завдання обліку поточних
біологічних активів рослинництва і тваринництва. Оцінка і порядок
оформлення надходження поточних біологічних активів рослинництва і
тваринництва зі сторони. Оцінка і порядок оформлення надходження
приплоду. Оцінка і порядок документального оформлення визначення
приросту тварин. Документальне оформлення реалізації тварин і птиці
переробним підприємствам. Оцінка і порядок документального оформлення
руху тварин на підприємстві. Документальне оформлення вибуття тварин і
птиці в результаті забою, прирізки та падежу. Облік тварин за центрами
відповідальності (на фермах, у бригадах, цехах). Порядок проведення
інвентаризації поточних біологічних активів тваринництва та їх оцінка на
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дату балансу. Характеристика рахунку для обліку й узагальнення інформації
про наявність і рух поточних біологічних активів. Синтетичний та
аналітичний облік поточних біологічних активів рослинництва і
тваринництва.
Тема 7. Облік основних засобів
Економічний зміст основних засобів та інших необоротних активів і
завдання їх обліку. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7
«Основні засоби». Класифікація основних засобів. Оцінка основних засобів.
Облік переоцінки основних засобів. Облік надходження основних засобів.
Облік вибуття основних засобів. Облік амортизації (зносу) необоротних
активів. Облік ремонту та поліпшення основних засобів. Облік основних
засобів в оренді.
Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 «Оренда».
Аналітичний і синтетичний облік основних засобів. Зміст Положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів».
Облік витрат зменшення корисності або вигод від відновлення корисності
необоротних активів. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
32 «Інвестиційна нерухомість». Визнання та оцінка інвестиційної
нерухомості. Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або
виведення її зі складу інвестиційної нерухомості. Вибуття інвестиційної
нерухомості. Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у примітках
до фінансової звітності.
Тема 8. Облік довгострокових біологічних активів
Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні
активи». Класифікація довгострокових біологічних активів. Оцінка
довгострокових біологічних активів. Облік довгострокових біологічних
активів рослинництва. Облік довгострокових біологічних активів
тваринництва.
Тема 9. Облік капітальних інвестицій
Економічний зміст капітальних інвестицій. Первинний облік
капітальних інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік витрат на
капітальні інвестиції. Облік капітального будівництва, здійсненого
господарським і підрядним способом. Облік капітальних інвестицій у
придбання основних засобів. Облік капітальних інвестицій у придбання
(створення) нематеріальних активів. Облік витрат на придбання
(вирощування)
довгострокових
біологічних
активів
тваринництва
(формування основного стада). Облік витрат на закладання і вирощування
довгострокових біологічних активів рослинництва.
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Тема 10. Облік зареєстрованого (пайового) капіталу
Визначення власного капіталу та його функції. Складові власного
капіталу. Статутний капітал та його формування. Статутний капітал
акціонерного товариства та його зміни. Статутний капітал товариства з
обмеженою відповідальністю та його зміни. Облік статутного капіталу.
Характеристика рахунку 40 «Зареєстрований (вкладений) капітал».
Аналітичний і синтетичний облік статутного капіталу. Облік капіталу у
дооцінках. Кореспонденція рахунків з обліку капіталу у дооцінках.
Тема 11. Облік резервного капіталу, вилученого капіталу та
нерозподіленого прибутку
Резервний капітал як сума резервів, створених відповідно до чинного
законодавства та установчих документів за рахунок нерозподіленого
прибутку. Створення та використання резервного капіталу. Облік вилученого
капіталу. Формування нерозподіленого прибутку (непокритого збитку).
Характеристика рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)».
Визначення нерозподіленого прибутку та його облік. Облік використання
прибутку у звітному періоді.
Тема 12. Облік, аналіз та контроль зобов’язань підприємств
Визнання, класифікація та оцінка довгосрокових та поточних
зобов’язань. Документальне оформлення та облік короткострокових кредитів
банків. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками та
підрядниками. Облік зобов’язань, забезпечених виданими векселями.
Порядок визначення податкових зобов’язань і податкового кредиту з
податку на додану вартість та відображення розрахунків з бюджетом за ПДВ
у системі бухгалтерських рахунків.
Облік розрахунків за податком на доходи фізичних осіб.
Методика і техніка аналізу поточних зобов’язань.
Контроль і ревізія розрахунків з постачальниками, за податками,
платежами та іншими зобов’язаннями.
Тема 13. Облік, аналіз та контроль розрахунків із заробітної плати і
соціального страхування
Заробітна плата, її суть та форми. Роль та значення зарплати у
формуванні доходів населення. Склад фонду оплати праці. Методика
розрахунку суми заробітної плати за різних форм і систем оплати праці.
Індексація і компенсація невиплаченої зарплати. Утримання із зарплати.
Узагальнення нарахувань і утримань із зарплати. Відображення розрахунків з
оплати праці в системі рахунків бухгалтерського обліку. Контроль за
використанням фонду оплати праці. Облік розрахунків за обов’язковим
державним пенсіним страхуванням, зі страхування на випадок безробіття, зі
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страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та зі
страхування від нещасних випадків на виробництві.
Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та їх
руху. Аналіз використання робочого часу. Показники динаміки
продуктивності праці та аналіз їх динаміки. Аналіз використання фонду
оплати праці.
Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці та розрахунків за
страхуванням.
Тема 14. Облік, аналіз та контроль витрат виробництва
Витрати виробництва та їх економічна сутність. Визначення, визнання
та класифікація витрат на виробництво. Собівартість як економічна категорія
ринкової економіки. Склад витрат, що формують собівартість продукції
(робіт, послуг). Загальна характеристика рахунків з обліку витрат
виробництва (23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати»). Оцінка
та облік незавершеного виробництва. Облік втрат від браку продукції (робіт,
послуг). Загальна схема визначення собівартості готової продукції
(виконаних робіт і наданих послуг) за звичайної та спрощеної форм
бухгалтерського обліку. Документальне оформлення і оцінка продукції
сільськогосподарського
виробництва.
Облік
надходження
сільськогосподарської продукції від виробництва. Особливості обліку
адміністративних витрат.
Аналіз витрат виробництва за їх елементами. Аналіз матеріальних
витрат у собівартості продукції. аналіз витрат на оплату праці. Аналіз
комплексних статей витрат. аналіз собівартості видів продукції, робіт,
послуг.
Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному
виразі. Оцінка динаміки обсягу виробництва продукції. Аналіз асортименту,
структури та якості продукції (робіт, послуг).
Контроль і ревізія витрат виробництва і виходу продукції.
Тема 15. Облік, аналіз та контроль реалізації готової продукції
(робіт, послуг)
Види діяльності та їх характеристика. Взаємозв’язок витрат і доходів
діяльності з рахунками бухгалтерського обліку. Економічний зміст реалізації
продукції, робіт, послуг. Валова і товарна продукція. Канали (напрямки,
шляхи) реалізації продукції. Ціноутворення на продукцію, роботи, послуги.
Документальне оформлення й облік реалізації продукції. Облік вирахувань з
доходу. Особливості документального оформлення й обліку виконання робіт
і надання послуг на сторону. Облік витрат на збут.
Аналіз реалізації продукції. Аналіз чинників зміни прибутків від
реалізації продукції, товарів, робіт та послуг. Аналіз витрат на збут.
Контроль та ревізія реалізації продукції, робіт та послуг.
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Тема 16. Облік, аналіз та контроль формування та використання
прибутків
Сутність і роль прибутку в господарській діяльності підприємства.
Структурно- логічна схема формування прибутку. Облік фінансових
результатів операційної діяльності, фінансових операцій та іншої
(інвестиційної) діяльності. Облік нерозподілених прибутків (непокритих
збитків). Завдання аналізу фінансових результатів діяльності підприємства та
джерела інформації для його проведення. Аналіз чистого прибутку. Аналіз
складу фінансових результатів, витрат і відрахувань. Аналіз динаміки та
структури прибутків підприємства.
Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності, фінансових
операцій та іншої (інвестиційної) діяльності.
Контроль і ревізія формування та використання прибутків.
КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Структура та критерії оцінки вступних випробувань
Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються за
наступною шкалою:
– 180-200 балів (оцінка „відмінно”) одержують абітурієнти, які
всебічно, систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють самостійно
виконувати завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й
ознайомлені з додатковою літературою, яка рекомендована програмою.
Оцінка „відмінно” виставляється абітурієнтам, які розуміють взаємозв'язки
основних понять дисципліни для професії, яку вони набувають. Проявляють
нахили до наукової роботи;
– 160-179 балів (оцінка „дуже добре”) – вище від середнього рівня (з
кількома помилками) заслуговують абітурієнти, які повністю опанували
навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені
програмою, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою. Оцінка
„дуже добре” виставляється абітурієнтам, які показують систематичний
характер знань з дисципліни;
– 140-159 балів (оцінка „добре”) – в загальному робота абітурієнтами
виконана, але з певною кількістю помилок. Оцінку „добре” заслуговують
абітурієнти, які опанували навчально-програмний матеріал, успішно виконали
завдання, передбачені програмою, засвоїли основну літературу, яка
рекомендована програмою;
– 120-139 балів (оцінка „задовільно”) заслуговують абітурієнти, які
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, виконують
завдання непогано, але із значною кількістю помилок, ознайомлені з основною
літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка „задовільно” виставляється
абітурієнтам, які допустили на випробуванні помилки під час виконання
завдань, але під керівництвом викладача знаходять шляхи їх подолання;
– 100-119 балів (оцінка „достатньо”) заслуговують абітурієнти, які
знають основний навчально-програмовий матеріал в обсязі, необхідному для
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подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання
завдань задовольняє мінімальні критерії;
– 50-99 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які
погано оволоділи навчально-програмовим матеріалом, допускають велику
кількість помилок під час виконання завдань, передбачених програмою.
Оцінка „незадовільно” виставляється абітурієнтам, які не можуть
продовжувати навчання без додаткових знань з певної дисципліни;
– <50 балів (оцінка „незадовільно”) виставляють абітурієнтам, які не
оволоділи навчально-програмовим матеріалом, допускають грубі помилки
під час виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно»
виставляється абітурієнтам, які не можуть продовжувати навчання і яким
необхідна серйозна подальша робота.
Кожне питання оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів. Підсумкова
оцінка визначається як середнє арифметичне значення з трьох оцінок на три
відповіді – за умови, що кожна з них складає не менше 100 балів.
Увага! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу
викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
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ПРОГРАМНІ ПИТАННЯ
1. Принципи бухгалтерського обліку згідно Закону України
«Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
2. План рахунків бухгалтерського обліку.
3. Форм бухгалтерського обліку.
4. Подвійний запис.
5. Облік касових операцій.
6. Облік грошових коштів на рахунках у банку.
7. Облік операцій з векселями.
8. Облік розрахунків з покупцями і замовниками.
9. Облік розрахунків з підзвітними особами.
10. Облік розрахунків з відшкодування матеріального збитку.
11. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
12. Облік розрахунків за податками і платежами.
13. Облік податку на додану вартість.
14. Облік податку з доходів фізичних осіб.
15. Облік розрахунків за страхуванням.
16. Облік довгострокових кредитів банків.
17. Облік короткострокових позичок.
18. Облік виробничих запасів.
19. Облік палива.
20. Облік будівельних матеріалів.
21. Облік запасних частин.
22. Облік матеріалів сільськогосподарського призначення.
23. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
24. Облік поточних біологічних активів.
25. Облік основних засобів.
26. Класифікація основних засобів.
27. Оцінка основних засобів згідно П(С)БО 7 «Основні засоби».
28. Облік надходження основних засобів.
29. Облік амортизації (зносу) необоротних активів.
30. Методи нарахування амортизації.
31. Облік вибуття основних засобів.
32. Облік орендованих основних засобів.
33. Облік капітальних інвестицій.
34. Облік ремонту та поліпшення основних засобів.
35. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва.
36. Облік довгострокових біологічних активів тваринництва.
37. Облік розрахунків за виплатами працівникам.
38. Утримання із заробітної плати.
39. Синтетичний і аналітичний облік праці.
40. Облік зареєстрованого (пайового) капіталу.
41. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків).
42. Економічний зміст виробничих витрат та їх класифікація.
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43. Облік допоміжних виробництв.
44. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.
45. Облік адміністративних витрат.
46. Облік витрат і виходу продукції рослинництва.
47. Облік витрат і виходу продукції тваринництва.
48. Фінансовий результат від первісного визнання біологічних активів
сільськогосподарської продукції.
49. Облік витрат і виходу продукції промислових виробництв.
50. Обчислення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв.
51. Обчислення собівартості продукції рослинництва
52. Обчислення собівартості продукції тваринництва.
53. Облік формування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт,
послуг).
54. Облік формування фінансових результатів.
55. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства.
56. Порядок проведення інвентаризації.
57. Відображення
результатів
інвентаризації
на
рахунках
бухгалтерського обліку.
58. Склад і призначення фінансової звітності.
59. Аналіз стану та структури виробничих запасів та розрахунків з
відшкодування матеріальних збитків.
60. Аналіз дебіторської заборгованості в динаміці, за складом та за
термінами погашення.
61. Аналіз величини, складу та руху власного капіталу підприємства.
62. Методика і техніка аналізу поточних зобов’язань.
63. Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та
їх руху.
64. Аналіз використання робочого часу
65. Показники динаміки продуктивності праці та аналіз їх динаміки.
66. Аналіз витрат виробництва за їх елементами.
67. Аналіз матеріальних витрат у собівартості продукції. аналіз витрат
на оплату праці.
68. Аналіз комплексних статей витрат. аналіз собівартості видів
продукції, робіт, послуг.
69. Аналіз реалізації продукції.
70. Аналіз чинників зміни прибутків від реалізації продукції, товарів,
робіт та послуг.
71. Аналіз витрат на збут.
72. Аналіз фінансових результатів від операційної діяльності,
фінансових операцій та іншої (інвестиційної) діяльності.
73. Контроль та ревізія розрахунків з постачальниками, за податками,
платежами та іншими зобов’язаннями.
74. Контроль та ревізія розрахунків з оплати праці та розрахунків за
страхуванням.
75. Контроль та ревізія витрат виробництва і виходу продукції.
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76. KoHtponb ra peni:ix pealisaqii upo4yrcqii, po6ir ra uocnyr.
77. KoHrpoJrb ra penisix SoprraynaHHr ra BLrKopuTcraHH.rr upn6ymin.
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