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ВСТУП
Розвиток ринкових відносин в економіці України ставить принципово
нові завдання перед управлінським персоналом підприємств та організацій.
Це, у першу чергу, пов’язано з тим, що в умовах розвитку економіки та
інформаційного суспільства, темпи економічного зростання та рівень
благополуччя усе більшою мірою залежать від залучення іноземних
інвестицій.
Обліково-аналітична освіта є важливою складовою підготовки сучасних
управлінців, у чому переконує не тільки вітчизняний, а й зарубіжний досвід.
В сучасних умовах бухгалтерський облік виконує не тільки інформаційну,
контрольну, аналітичну функції, але і комунікаційну - передачу інформації
різним користувачам і, перш за все, менеджерам для прийняття ефективних,
антикризових, стратегічних рішень. Для своєчасного прийняття таких рішень
менеджерам усіх рівнів управління необхідна повна, достовірна та якісна
облікова інформація. З огляду на цей процес підготовки управлінських
кадрів, які володіють не обхід ними теоретичними знаннями і професійними
практичними навичками з бухгалтерського обліку повинен постійно якісно
вдосконалюватися.
На шляху інтеграції України до європейського освітнього процесу
першочергове
значення
набуває
підвищення
рівня
підготовки
конкурентоспроможних фахівців з вищою освітою - магістрів спеціальності
071 Облік і оподаткування.
Завдання вступного фахового випробування включають 25 тестів на
виявлення теоретичної та практичної підготовки студентів у межах вимог
першого (бакалаврського) рівня освіти. У тестовому питання пропонується
чотири відповіді, вірною з яких є лише одна.
Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти наступний:
1. Економічна теорія;
2. Контроль і ревізія.
3 . Облікова політика підприємства.
Час на виконання завдання - 120 хвилин. У кожному білеті 25 тестів.
Відповідь на кожен тест оцінюється у 4 бали. М аксимальна кількість балів -

100.

РОЗДІЛ 1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ
ТЕМА 1. Політична економія
Предмет і метод політичної економії. Економічні потреби і інтереси.
Виробництво матеріальних благ і послуг. Продукт і характер праці. Соціальноекономічний устрій суспільства. Економічна система та закони її розвитку.
Товарна форма організації виробництва. Товар і гроші. Ринок, його суть і
функції. Моделі ринку. Конкуренція і ціноутворення. Підприємство як
товаровиробник. Валовий дохід і прибуток. Галузеві особливості виробництва
і функціонування капіталу. Форми прибутку, процент і рента. Фінансова
система країни. Суспільне відтворення і його основні форми. Суть і структура
світового господарства. Форми міжнародних економічних відносин.
ТЕМА 2. М ікроекономіка
Предмет і метод мікроекономіки. Теорія граничної корисності.
Поведінка споживача. Попит, пропозиція, їх взаємодія. Мікроекономічна
модель підприємства. Ринок досконалої конкуренції. Монопольний ринок.
Олігополія та монополістична конкуренція. Ринки факторів виробництва.
ТЕМА 3. М акроекономіка
М акроекономіка як наука. Макроекономічні показники в системі
національних рахунків. Економічна динаміка. Ринок праці. Інфляційний
механізм. Товарний ринок та економічна рівновага. Споживання,
заощадження, інвестиції. Сукупні витрати і ВВП. Грошовий ринок.
Зовнішньоекономічна діяльність. Економічне зростання і його чинники.
ТЕМА 4. Історія економічних вчень
Економічне вчення меркантилізму. Економічне вчення фізіократів.
Класична політична економія. Економічне вчення К. Маркса. Формування та
суть неокласичної економічної теорії. Зародження та особливості
інституціоналізму.
Кейнсіанство:
його
сутність
та
еволюція.
Неоконсервативна
критика
кейнсіанства.
Неолібералізм.
Сучасний
неоінституціоналізм та його особливості.
РОЗДІЛ 2. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ
ТЕМА 1. Сутність контролю.
Економічний контроль, його зміст. Основні завдання та функції
контролю. Загальна класифікація контролю. Методи контролю.
ТЕМА 2. Ревізія: поняття і зміст.
Предмет, об ’єкт та суб’єкти ревізії. Мета, завдання функції та
принципи ревізії. Класифікація ревізій. Узагальнення результатів ревізії.

ТЕМА 3. Ревізія касових і банківських операцій.
Завдання, джерела інформації і напрями контролю касових і
банківських операцій. Контроль дотримання касової дисципліни. Ревізія
грошових коштів у касі. Ревізія операцій із грошовими коштами на рахунках
у банку.
ТЕМА 4. Ревізія операцій з товарно-матеріальними цінностями.
Завдання, джерела інформації і напрями контролю операцій з товарноматеріальними цінностями, інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.
Ревізія збереження матеріальних цінностей, стану складського господарства.
Перевірка надходження і оприбуткування товарно-матеріальних цінностей.
Перевірка операцій з використання та вибуття товарно-матеріальних
цінностей.
РОЗДІЛ 3. ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ПІДПРИЄМСТВА

Тема 1. Суб’єкти й нормативно-правові акти регулювання облікової
політики
Необхідність і сутність облікової політики за нормативно-правовими
актами. Мета, завдання та предмет облікової політики. Рівні й суб'єкти
регулювання облікової політики. Нормативно-правові акти регулювання
облікової політики. Визначення повноважень і функцій суб'єктів при
формуванні облікової політики на підприємстві.
Тема 2. Методологія облікової політики підприємства
Принципи, за якими визначається облікова політика підприємства.
Характеристика методів бухгалтерського обліку, що використовуються в
обліковій політиці підприємства.
Процедури за обліковою політикою
підприємств.
Тема 3. Організація облікової політики підприємства
Склад та основні елементи облікової політики. Послідовність формування
облікової політики. Документальне оформлення облікової політики. Зміна
облікової політики підприємства.
Тема 4. Облікова політика щодо застосування Плану рахунків
Формування облікової політики підприємства стосовно Плану рахунків.
Методика розробки робочого Плану рахунків за обліковою політикою
підприємства. Відмінності робочого Плану рахунків з урахуванням
специфіки діяльності підприємств.
Тема 5. Структура бухгалтерії і документооборот за обліковою
політикою підприємства
Орієнтовна структура бухгалтерії та нормативно-правове регулювання

функціональних обов'язків її працівників за обліковою політикою. Планграфік документообороту за обліковою політикою підприємства. Вибір форми
бухгалтерського обліку за обліковою політикою підприємства.
Тема 6. Облікова політика підприємства щодо необоротних активів
Історична вартість необоротних активів за обліковою політикою
підприємства. Принципи класифікації та побудова інвентарних номерів
необоротних активів за обліковою політикою підприємства. Формування
облікової політики щодо обліку необоротних активів. Інвентаризація
необоротних активів як елемент облікової політики підприємства
Тема 7. Облікова політика підприємства щодо виробничих запасів
Методи оцінки виробничих запасів за нормативно-правовою базою
формування облікової політики. Облікова політика щодо контролю за
наявністю и використанням виробничих запасів. Процедури з відображення
виробничих запасів за обліковою політикою підприємства.
Тема 8. Формування витрат виробництва і калькуляція собівартості
продукції за обліковою політикою підприємства
Сутність системи обліку витрат виробництва та її об'єкти. Методи обліку
витрат виробництва та калькуляції собівартості продукції за обліковою
політикою підприємства. Облікова політика з організації контролю за
формуванням витрат виробництва.
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СТРУКТУРА БІЛЕТУ
на додаткове вступне випробування
до вступу на ОППП магістра
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
спеціалізація «Облік і оподаткування»
для осіб, що здобули кваліфікацію «бакалавр» за іншими галузями знань
1. На виконання тестового завдання відведено 120 хвилин.
2. Тест складається з 25 тестових завдань з вибором однієї правильної
відповіді. Завдання

оцінюються в

4 бали; 0 балів, якщо вказано

неправильну відповідь, або вказано більше

однієї

відповіді, або

відповідь не надано.
Структура білету
Зміст
Тестова частина
- розділ 1 - Економічна теорія - 18 питань по 4 балів за
правильну відповідь;
- розділ 2 - Контроль і ревізія - 4 питання по 4 балів за
правильну відповідь
- розділ 2 - Облікова політика підприємства - 3
питання по 4 балів за правильну відповідь

Максимальна
кількість балів
100
72
16
12

3. Завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ.
4. Кількість розділів та чисельність питань - визначає кафедра.
5. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче.
Зміст питання:
а) перший варіант відповіді;

. б) другий варіант відповіді;

В н

1

в) третій варіант відповіді;
г) четвертий варіант відповіді.

Завідувач кафедри статистики,
обліку та економічної
інформатики, професор

_
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