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ВСТУП

Підготовка фахівців ґрунтується на теоретичних засадах і практичних
підходах, які розглядаються в курсах дисциплін циклу професійної
підготовки, що визначені стандартом з вищої освіти галузі знань 0305
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки 5.030509 «Облік і аудит»
молодшого спеціаліста зі спеціальності 5.03050901 «Бухгалтерський облік»,
які є основою для формування теоретичних засад у майбутніх фахівців щодо
можливості їх використання у практичної діяльності на посадах бухгалтера,
інспектора-ревізора, інспектора з інвентаризації, економіст з фінансової
роботи.
Крім того здобуті знання є фундаментальною основою для оцінки
можливості продовження навчання за освітньо-професійною програмою
бакалавр.
Завдання вступного фахового випробування складені у тестовій формі
та включають 60 тестових питань, спрямованих на виявлення теоретичної та
практичної підготовки студентів у рамках вимог щодо освітньокваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст з обліку і аудиту».
Екзаменаційний білет складається з тестових завдань.
У тестовому питання пропонується гри відповіді, вірною з яких є лише
одна.
Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти наступний:
1. Фінансовий облік
2. Економічний аналіз
3. Контроль і ревізія
4. Податкова система

Час на виконання завдання - 120 хвилин. Максимальна кількість балів
- 100.

д и с ц и п л ін а

«ф і н а н с о в и й о б л і к »

Основи побудови фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік
дебіторської заборгованості. Облік основних засобів. Облік нематеріальних
активів. Облік фінансових інвестицій. Облік виробничих запасів. Облік
витрат виробництва. Облік готової продукції. Облік власного капіталу.
Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік відрахувань на
соціальне страхування. Облік доходів і витрат діяльності підприємства. Облік
фінансових результатів діяльності підприємства. Облік розрахунків з
бюджетом . Фінансова звітність підприємства.
ДИСЦ ИП ЛІ НА «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ»

Предмет

і

види

економічного

аналізу.

Методичні

прийоми

економічного аналізу. Методика факторного аналізу. Інформаційна база та
організація економічного аналізу. Аналіз виробництва продукції, робіт та
послуг.

Аналіз

ефективності
продукції.

ресурсозабеспечення

використання
Аналіз

ресурсів.

фінансових

підприємства
Аналіз

результатів

витрат

та

оцінювання

на

виробництво

діяльності

підприємства.

Аналітичне обґрунтування виробничої програми та оцінювання її виконання.
Аналіз реалізації продукції та виконання договірних зобов'язань.
ДИСЦИПЛІНА «КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ»

Господарський

контроль

в Україні,

стан,

сутність,

перспективи.

Організація і планування контрольно-ревізійної роботи. Контроль і ревізія
грошових коштів та банківських операцій. Контроль і ревізія розрахункових
операцій. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів.
Контроль і ревізія матеріальних запасів. Контроль і ревізія використання
трудових ресурсів та фонду оплати праці. Контроль і ревізія собівартості
продукції та її реалізація. Контроль і ревізія власного капіталу. Контроль і
ревізія зобов'язань. Оцінювання стану обліку, звітності та внутрішнього
контролю.
ДИСЦ ИП ЛІ НА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА»

Засади організації податкової системи України. Податок на додану
вартість. Акцизний податок і мито. Податок на прибуток підприємств.
Фіксований сільськогосподарський податок. Податок на доходи фізичних
осіб. Спрощена система оподаткування суб'єктів малого підприємництва.
Плата за землю. Плата за ресурси та послуги. Збори до фондів державного
соціального

страхування.

Інші

податки.

Розвиток

України. Розвиток податкової системи України.

податкової системи
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Оцінка ECTS
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FX

Оцінка за національною шкалою для екзамену
відмінно
добре
задовільно
незадовільно з неможливістю
повторного складання

Структура білету
ЗА СІ ІЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
1. На виконання екзаменаційного завдання відведено 120 хвилин.
2. Екзаменаційний білет складається з 50 тестових завдань з вибором
однієї правильної відповіді

Структура
екзаменаційного білету
Зміст
Тестові завдання з вибором однієї правильної відповіді
розділ 1 - «Фінансовий облік» - 18 завдань по 2
бали за правильну відповідь;
розділ 2 - «Економічний аналіз» - 9 завдань по 2
бали за правильну відповідь;
розділ 3 - «Контроль і ревізія» - 18 завдань по 2
бали за правильну відповідь;
розділ 4 - «Податкова система» - 5 завдань по 2
бали за правильну відповідь.
РАЗОМ

Максимальна
кількість балів
36
18
36
10
100

Завідувач кафедри статистики,
обліку та економічної
інформатики, професор

____________ / __________

O.K. Єлісєєва

