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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Додаткове вступне випробування відбувається у формі співбесіди. Мета
співбесіди полягає у діагностиці рівня теоретичних знань, практичних умінь та навичок
абітурієнтів, необхідних для опанування нормативних і варіативних дисциплін за
програмою підготовки фахівця ступеня «магістр» (ОКР «спеціаліст») з обліку і
оподаткування.
Для успішного засвоєння дисциплін, передбачених навчальним планом
підготовки фахівців ступеня «магістр» (ОКР «спеціаліст») з обліку і оподаткування
абітурієнти повинні: мати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр (спеціаліст),
здобутого за іншою спеціальністю; володіти здібностями до засвоєння знань, умінь і
навичок в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретних економічних
наук.
2. УМОВИ ПРОВЕДЕННЯ ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Умови та організація проведення додаткового вступного випробування
визначається Правилами прийому на навчання до ВІЕМ. Для проведення додаткового
вступного випробування наказом ректору створюється фахова комісія. Вступне
випробування у формі співбесіди з кожним абітурієнтом проводять не менше двох
членів комісії.
Додаткове вступне випробування проводиться в усній формі. Абітурієнт отримує
для відповіді білет, в якому визначені 3 питання з наведеного в програмі переліку.
Тривалість підготовки абітурієнта до відповіді не повинна перевищувати 30 хвилин.
Інформація про результати співбесіди оголошуються абітурієнту в день її
проведення.
3. СТРУКТУРА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Програма додаткового вступного випробування містить теоретичні питання з
трьох змістових модулів, які відображають окремі аспекти напряму підготовки, та
інтегрує знання з декількох дисциплін, передбачених програмою підготовки бакалаврів.
Модуль 1. Основи теорії бухгалтерського обліку
Господарський облік, його суть і характеристика. Предмет і метод
бухгалтерського обліку. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання
на підприємствах. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний
запис. Документація і інвентаризація. Оцінювання і калькуляція в системі
бухгалтерського обліку. Облік основних господарських процесів. Облікові регістри,
техніка, форми та організація обліку на промислових підприємствах.
Модуль 2. Бухгалтерський облік активів, власного капіталу і зобов’язань
Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів. Облік виробничих запасів
та МШП. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. Облік фінансових
інвестицій. Облік власного капіталу. Облік зобов’язань. Облік праці, її оплати та
соціального страхування персоналу.
Модуль 3. Бухгалтерський облік витрат, доходів, фінансових результатів,
фінансова звітність та міжнародні стандарти обліку
Облік витрат діяльності. Облік доходів і фінансових результатів. Фінансова
звітність. Міжнародні стандарти обліку.
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ,
ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ДОДАТКОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку та основні його етапи його
розвитку.
2. Суть та види бухгалтерського обліку.
3. Класифікація господарських засобів за їх видами і розміщенням.
4. Класифікація джерел формування господарських засобів підприємства.
5. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти.
6. Характеристика методичних прийомів бухгалтерського обліку.
7. Поняття про бухгалтерський баланс, його побудова. Оцінка та групування статей
балансу.
8. Вплив господарських операцій підприємства на зміни в його бухгалтерському
балансі.
9. Поняття бухгалтерських рахунків, їх побудова.
10. Метод подвійного запису, його суть та значення.
11. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку.
12. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку. Класифікація рахунків
бухгалтерського обліку.
13. Документація як спосіб первинного відображення об’єктів бухгалтерського
обліку.
14. Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку, порядок її проведення та
відображення результатів.
15. Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку.
16. Калькуляція як прийом вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку.
17. Облік процесу праці та її оплати.
18. Побудова бухгалтерського обліку процесу постачання.
19. Побудова бухгалтерського обліку процесу виробництва.
20. Побудова бухгалтерського обліку процесу реалізації продукції (робіт, послуг).
21. Облікові регістри, їх класифікація і призначення.
22. Характеристика основних форм бухгалтерського обліку.
23. Облік основних засобів.
24. Облік нематеріальних активів.
25. Облік виробничих запасів.
26. Облік фінансових інвестицій.
27. Облік грошових коштів.
28. Облік дебіторської заборгованості.
29. Облік власного капіталу
30. Облік довгострокових та короткострокових зобов’язань
31. Облік витрат діяльності.
32. Облік доходів і фінансових результатів.
33. Звітність підприємства: її складання та подання.
34. Облік на підприємствах малого бізнесу.
35. Міжнародні стандарти обліку.
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5. ШКАЛА ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ АБІТУРІЄНТІВ
В процесі співбесіди абітурієнт має виявити достатній рівень набутих знань і
вмінь. Підсумкова оцінка за результатами вступної фахової співбесіди визначається за
шкалою від 0 до 200 балів за наступними критеріями.
Кількість балів

Результат випробування
Оцінка “зараховано” («склав»)
Оцінка “зараховано”:(«склав»)
Оцінка “зараховано”:(«склав»)
Оцінка “незараховано”:(«не склав»)

180-200
150-179
120-149
0-119

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЗНАНЬ
180-200 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
 повне, логічне та послідовне розкриття змісту матеріалу, поставленого
завдання
 вільне володіння спеціальною термінологією
 досконале застосування одержаних знань, умінь та навичок з різних
дисциплін для правильного вирішення всіх поставлених завдань.
160-179 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
 послідовне розкриття змісту матеріалу, поставленого завдання
 вільне володіння спеціальною термінологією, можливі деякі неточності
 в основному правильне застосування одержаних знань, умінь та навичок з
різних дисциплін для вирішення більшості поставлених питань.
128 – 159 балів абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
 зміст питань викладено частково, не завжди послідовно
 у відповідях є помилки у використанні окремих понять
 при вирішенні поставленого завдання абітурієнт не розуміє шляхів
практичного використання одержаних знань
0 – 128 бали абітурієнт отримує, виявивши такі знання та вміння:
 основний зміст завдання не розкрито
 допущені грубі помилки у відповідях
 відсутнє володіння спеціальною термінологією.
У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу члена комісії
залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку.
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