


 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма фахового вступного випробування зі спеціальності                         

071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

для вступу на навчання за освітнім ступенем магістр розроблена на підставі 

Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», Положення про 

приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 р. № 1085. 

Програма складається з переліку питань за темами, які відображають 

окремі аспекти спеціальності та інтегрує знання з професійної підготовки, 

передбачених програмою підготовки бакалавра. 

Мета іспиту: перевірка і оцінка знань абітурієнтів з професійно-

орієнтованих дисциплін. 

 

Абітурієнт повинен знати: 

1. Визначення облікової політики підприємства. 

2. Складання плану роботи бухгалтерії. 

3. Визначення структури бухгалтерії та чисельності її працівників. 

4. Відображення інформації на рахунках бухгалтерського обліку. 

5. Принципи формування первинних документів. 

6. Визначення функціональних обов'язків фахівців бухгалтерії. 

7. Організацію облікових робіт. 

8. Організацію внутрішньогосподарського контролю. 

9.  Складання бухгалтерської звітності. 

 

Абітурієнт повинен уміти: 

1. Визначати об’єкти бухгалтерського, оперативного і статистичного 

обліку; форми і методи ведення бухгалтерського обліку; оцінка активів 

балансу; закріплювати раціональні методики обліку основних і оборотних 

засобів, джерел утворення майна; визначати ефективну методику 

внутрігосподарського контролю. 

2. Передбачати структуру бухгалтерії та раціональну чисельність її 

працівників; визначати функціональні обов’язки фахівців, графік 

документообігу; впровадження більш раціональних форм і методів обліку, 

первинної документації; застосування дійової системи внутрішнього контролю. 

3. Визначати оптимальну структуру бухгалтерії, розраховувати 

нормативну чисельність працівників бухгалтерії. 

4. Розподіляти обов’язки між фахівцями бухгалтерії, забезпечувати 

працівників обліку довідковим матеріалом, підвищувати професійний рівень 

бухгалтерів. 

5. Закріплення системи інформаційного забезпечення управління, 

визначення шляхів проходження обробленої інформації до виконавців. 

6. Організувати роботу фахівців обліку на кожній ділянці, всіх сторін 

господарської діяльності підприємства; складати бухгалтерську звітність. 

7. Контроль збереження майна, раціонального та ефективного 



 

використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, дотримання 

фінансової дисципліни. 

8. Організувати рух документів згідно з їх графіками. 

9. Проводити аналіз ефективності використання капіталу, ділової 

активності та інвестиційної привабливості підприємства. 

10. Вести фінансовий та податковий облік на підприємстві. 

11. Складати фінансову звітність.  

 

ПЕРЕЛІК ТЕМ З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, ЩО 

ВИНОСЯТЬСЯ НА ТЕСТУВАННЯ 

 

Дисципліна «Фінансовий облік І» 

 

Тема 1.Основи побудови фінансового обліку 

Закон України ”Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні ”. Види бухгалтерського обліку. Стандарти бухгалтерського обліку – 

як основа ведення обліку на підприємстві. Облікова політика підприємства 

та організація роботи облікового апарату. 

 

Тема 2.Облік грошових коштів 

Облік касових операцій. Порядок ведення касових операцій на 

підприємстві. Ліміт залишку грошей у касі. Первинна та зведена 

документація з обліку касових операцій. Аналітичний та синтетичній облік 

касових операцій. Відображення руху готівки в касі на рахунках 

бухгалтерського обліку. Облік інших грошових коштів. 

Облік операцій по поточному рахунку. Порядок відкриття поточного 

та валютного рахунку. Первинна та зведена документація з обліку операцій 

по поточному  та валютному рахунку. Синтетичний облік операцій по 

поточному рахунку. Облік грошових коштів у іноземній валюті. 

Види безготівкових розрахунків. Документування операцій по 

безготівкових розрахунках. Синтетичний облік безготівкових розрахунків. 

Поняття еквівалентів грошових коштів. Документування операцій з 

обліку еквівалентів грошових коштів. Синтетичний та аналітичний облік 

еквівалентів грошових коштів. 

 

Тема 3 Облік дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, 

послуги). Облік іншої поточної дебіторської заборгованості. 

 

Економічний зміст розрахункових операцій. Зміст П(С)БО 10 

"Дебіторська заборгованість". Облік розрахунків за товарними операціями. 

Документування операцій по розрахунках з покупцями та замовниками. 

Синтетичний та аналітичний облік операцій по розрахунках з вітчизняними та 

іноземними покупцями та замовниками. Облік резерву сумнівних боргів.  



 

Поняття іншої дебіторської заборгованості. Класифікація іншої 

дебіторської заборгованості. Документальне оформлення операцій з іншої 

дебіторської заборгованості. Синтетичний і аналітичний облік наявності і руху 

іншої дебіторської заборгованості.  

 

Тема 4.  Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів.  Облік інвестиційної нерухомості. 

Економічний зміст основних засобів та інших необоротних активів, 

завдання їх обліку. Зміст П(С)БО 7 "Основні засоби". Класифікація 

необоротних активів. Класифікація та оцінка основних засобів.  

Документація з обліку основних засобів. Документування операцій з 

надходження та вибуття основних засобів. 

Синтетичний облік надходження основних засобів. Облік капітальних 

інвестицій в придбання та виготовлення основних засобів. Облік переоцінки 

та руху основних засобів. 

Облік амортизації (зносу) основних засобів.  

Облік ремонту основних засобів. 

Облік основних засобів за оперативної та фінансової оренди згідно 

П(С)БО 14 "Оренда". 

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів. 

Облік інших необоротних матеріальних активів. 

Поняття інвестиційної нерухомості. Зміст П(С)БО 32 «Інвестиційна 

нерухомість». Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або 

виведення її зі складу  інвестиційної нерухомості.  Визнання та оцінка 

інвестиційної нерухомості.  Документування операцій з обліку інвестиційної 

нерухомості. Синтетичний та аналітичний облік інвестиційної нерухомості.  

Зміст П(С)БО 29 «Зменшення корисності активів». Облік витрат 

зменшення корисності або вигод від відновлення корисності необоротних 

активів. 

 

Тема 5. Облік нематеріальних активів. 

Визначення основних понять. Визнання, класифікація та оцінка 

нематеріальних активів згідно П(С)БО 8 "Нематеріальні активи". 

 Загальна характеристика рахунків 12 ”Нематеріальні активи”.                 

Аналітичний та синтетичній облік нематеріальних активів. Документування 

господарських операцій. Облік капітальних інвестицій в придбання 

(створення) нематеріальних активів. Облік руху нематеріальних активів. 

Амортизація нематеріальних активів. 

 

Тема 6. Облік запасів. 

Економічний зміст запасів і завдання їх обліку. Класифікація виробничих 

запасів. Зміст П(С)БО 9 «Запаси». Оцінка запасів при надходженні і вибутті.  

Документація з обліку надходження та відпуску виробничих запасів. 



 

Аналітичний облік виробничих запасів на складі і в бухгалтерії. Синтетичний 

облік руху виробничих запасів.  

Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів (МІПП). 

Документація з обліку МШП. Синтетичний та аналітичний облік МПШ. 

 

Тема 7. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів. 

Інвестиції: поняття та оцінка. Загальна характеристика П (С)БО 12 

«Фінансові інвестиції». Загальна характеристика рахунків з обліку  

фінансових інвестицій. Документування господарських операцій з обліку 

фінансових інвестицій. Аналітичний облік фінансових інвестицій. Облік 

операцій з фінансовими інвестиціями.   

Поняття фінансових інструментів. Загальна характеристика П (С)БО 

13 «Фінансові інструменти».Облік фінансових інструментів. 

 

Тема  8. Облік біологічних активів. 

Економічний зміст та завдання обліку біологічних активів. Оцінка і 

порядок надходження поточних біологічних активів. Документальне 

оформлення надходження та вибуття біологічних активів. Характеристика 

рахунків з обліку біологічних активів. Порядок проведення інвентаризації 

біологічних активів. Облік довгострокових біологічних активів.  

 

Тема  9.  Облік витрат виробництва. 

Економічний зміст та завдання обліку виробництва. Основні принципи 

обліку виробничих витрат. Облік прямих витрат на виробництво. Облік 

загальновиробничих витрат і методика їх розподілу. Облік готової продукції, 

полу фабрикатів і браку. Облік незавершеного виробництва. Поняття 

калькулювання, об’єкти і види калькулювання. 

Облік витрат майбутніх періодів. 

 

Тема 10. Облік готової продукції 

Поняття про готову продукції. Порядок формування собівартості 

готової продукції. Документація з обліку руху готової продукції. 

Аналітичний та синтетичний облік готової продукції. Облік напівфабрикатів 

і браку. 
 

 

Дисципліна «Фінансовий облік ІІ» 

 

Тема 1.    Облік короткострокових і довгострокових зобов’язань 

Поняття зобов’язань, основні види та форми розрахункових 

взаємовідносин. Структура П(С)БО 11 та основні терміни. Облік поточних 

зобов’язань підприємства. Облік довгострокових зобов’язань підприємства. 

 



 

Тема 2. Облік праці, її оплати розрахунків з бюджетом з податків та 

обов’язкових платежів 

Поняття, види та форми заробітної плати. Документування господарських 

операцій з обліку розрахунків з оплати праці. Облік нарахування заробітної 

плати.  Облік оподаткування заробітної плати. Синтетичний облік розрахунків з 

оплати праці. Функції та класифікація податків. Податок з доходів фізичних 

осіб. Облік податку на додану вартість. Облік податку на прибуток 

 

Тема 3. Облік доходів,  витрат і фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Визнання і класифікація доходів. Використання рахунків для обліку 

доходів. Облік доходів від реалізації. Використання рахунків для обліку витрат. 

Сутність та визначення витрат. Класифікація витрат. 

Економічна сутність доходів майбутніх періодів. Характеристика рахунку 

для відображення в обліку доходів майбутніх періодів. Відображення доходів 

майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку. 

Характеристика рахунку 79 «Фінансові результати». Визначення 

фінансових результатів від операційної діяльності. Визначення фінансових 

результатів від участі в капіталі. Визначення фінансового результату від іншої 

звичайної діяльності.  

 

Тема 4. Облік власного капіталу 

Зміст і функції власного капіталу підприємства. Порядок формування 

статутного капіталу. Облік змін статутного капіталу. Облік нерозподіленого 

прибутку. Порядок формування резервного капіталу. 

Характеристика рахунку призначеного для обліку неоплаченого капталу. 

Синтетичний і аналітичний облік неоплаченого та вилученого капіталу. 

Відображення неоплаченого та вилученого капіталу на рахунках 

бухгалтерського обліку і в фінансовій звітності. 

 

Тема 5. Фінансова звітність підприємства 

Сутність звітності та її значення. Звітність для власних потреб та звітність 

для зовнішніх користувачів.  Класифікація та регламентація звітності 

підприємства. Організація складання звітності. Порядок та строки подання 

фінансової звітності. 
 

Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» 

 

Тема 1. Метод та інструментарій аналізу господарської діяльності 

Сутність, зміст і особливості методу та методики аналізу господарської 

діяльності. Класифікація методичних прийомів аналітичних досліджень. 

Характеристика математичних способів та прийомів аналізу господарської 

діяльності. Характеристика евристичних способів та прийомів аналізу 

господарської діяльності. Сутність та характеристика детермінованих 

факторних систем. Сутність та характеристика прийомів детермінованого 



 

факторного аналізу. Загальна характеристика способів комплексної оцінки. 

Прийоми оптимізації показників. 

 

Тема 2. Аналіз ресурсного забезпечення бізнес-процесів підприємства 

Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. Аналіз 

продуктивності праці. Діагностика ефективності використання трудових 

ресурсів. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами, їх динаміки 

та структури. Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналіз 

процесу постачання матеріальних ресурсів на підприємстві. Аналіз 

ефективності використання матеріальних ресурсів. Оцінка впливу факторів 

ресурсного забезпечення  на обсяг бізнес-процесів підприємства. 

 

Тема 3. Аналітична оцінка бізнес-процесів виробництва та реалізації 

продукції (робіт, послуг) 

Аналіз процесу виробництва готової продукції (робіт, послуг): аналіз 

ритмічності випуску продукції; аналіз якості продукції. Аналіз процесу 

реалізації готової продукції. Фактори  впливу на обсяг реалізації продукції. 

Аналіз процесу розрахунків з покупцями готової продукції.  Можливості 

оптимізації бізнес-процесів підприємства. 

 

Тема 4. Аналіз доходів, витрат та фінансових результатів 

підприємства 

Задачі та напрями аналізу доходів, витрат та фінансових результатів 

діяльності  підприємства. Система показників для аналізу виконання плану, 

динаміки та структури доходів, витрат та фінансових результатів підприємства. 

Аналіз доходів підприємства за видами діяльності. Аналіз витрат підприємства 

за елементами. Аналіз витрат підприємства за статтями калькуляції. Аналіз 

формування і динаміки фінансових результатів. Аналіз рівня прибутковості 

діяльності підприємства. 

 

Тема 5. Аналітична оцінка фінансового стану  підприємства 

Експрес-аналіз фінансового стану економічного суб’єкту за даними 

балансу. 

Аналіз ліквідності балансу. Показники ліквідності, їх зміст та алгоритм 

розрахунку. Аналіз платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової 

стійкості економічного суб’єкту. 

 

Дисципліна «Аудит» 

 

Тема 1. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення 

Предмет та об’єкти аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками. 

Організація аудиторської діяльності та загальна характеристика управління 

аудиторською діяльністю в Україні. Нормативно-правове регулювання 

аудиторської діяльності. Принципи здійснення аудиту та інформаційне 



 

забезпечення аудиторської діяльності. 

 

Тема 2. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 
Метод аудиторської діяльності. Ознаки та критерії оцінювання 

фінансової звітності. Вибір прийомів і процедур аудиторської перевірки. 

Прийоми аудиторського вибіркового контролю. Види аудиторської вибірки.  

Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього 

контролю 

Викривлення у фінансовій звітності. Суттєвість в аудиті. Система 

внутрішнього контролю та її структура. Мета і методи вивчення аудитором 

системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього контролю 

та її аудиторська оцінка. Поняття аудиторського ризику та його складові. 

Модель аудиторського ризику та його кількісна оцінка. Методика оцінки 

аудиторського ризику відповідно до МСА. 

 

Тема 4. Планування аудиту 
Процес аудиторської перевірки та його стадії. Зміст та етапи планування 

аудиторської перевірки відповідно до МСА. Основні фактори, що впливають на 

процес планування. Методика складання загального плану і програми аудиту. 

 

Тема 5. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Сутність аудиторських доказів, їх класифікація та вимоги до них 

відповідно до МСА. Джерела аудиторських доказів. Основні фактори, які 

формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості 

доказів. Використання аналітичних процедур для отримання аудиторських 

доказів. Поняття робочих документів аудитора. Форма та зміст робочих 

документів. Вимоги до оформлення робочих документів аудитора. Права на 

робочі документи аудитора та порядок їх зберігання. 

 

Тема 6. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Структура аудиторського висновку та загальні вимоги до його складання. 

Види аудиторських висновків та умови їх надання. Аудиторські висновки 

спеціального призначення. Звіт: поняття, порядок оформлення та подання 

замовнику. 

 

2. ПРИКЛАД ЗАВДАНЬ ДЛЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

БІЛЕТ 

 

Серед приведених нижче варіантів відповідей на питання вибрати 

правильні.  

 

1) Нараховано суму комісійної винагороди банку за купівлю іноземної 

валюти: 

а) Дебет рахунку 685 Кредит рахунку 311 



 

б) Дебет рахунку 92 Кредит рахунку 685 

в) Дебет рахунку 333 Кредит рахунку 311 

г) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 685 

 

2) Надійшов аванс від покупців: 

а) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 685 

б) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 361 

в) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 681 

г) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 377 

 

3)Віднесено на адміністративні витрати вартість використаних 

поштових марок: 

а) Дебет рахунку 94 Кредит рахунку 333 

б) Дебет рахунку 92 Кредит рахунку 331 

в) Дебет рахунку 372 Кредит рахунку 331 

г) Дебет рахунку 331 Кредит рахунку 301 

 

4) Повернуто на поточний рахунок невикористану суму акредитиву: 

а) Дебет рахунку 311 Дебет рахунку 311 

б) Кредит рахунку 63 Кредит рахунку 311 

в) Дебет рахунку 63   Кредит рахунку 313 

г) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 313 

 

5) Пред’явлена претензія до банку за зайво списані з поточного 

рахунку підприємства кошти: 

а) Дебет рахунку 377 Кредит рахунку 374   

б) Дебет рахунку 311 Кредит рахунку 374   

в) Дебет рахунку 374 Кредит рахунку 311 

г) Дебет рахунку 374 Кредит рахунку 377 

 

6) Суми створених забезпечень визнаються: 

а) витратами; 

б) доходами; 

в) результатом діяльності підприємства; 

г) прибутком. 

 

7) Відповідно до П(С) БУ 11 забезпечення створюються: 

а) при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язань, оцінка яких не 

може бути визначена; 

б) при виникненні внаслідок минулих подій зобов'язання, погашення 

якого приведе до зменшення ресурсів, що втілюють в собі економічні 

вигоди, і його оцінка може бути визначена;  

 

8) Нарахування відсотків за використання кредиту відображається 

бухгалтерським записом: 



 

а)  Дебет рахунку 684    Кредит рахунку 951 ; 

б)  Дебет рахунку 951    Кредит рахунку 684 ; 

в)  Дебет рахунку  951   Кредит рахунку 311 . 

 

9) Погашення короткострокового кредиту банку відображається 

бухгалтерським записом: 

а)   Дебет рахунку 60  Кредит рахунку 31; 

б)   Дебет рахунку 60 Кредит рахунку  501; 

в)   Дебет рахунку 60 Кредит рахунку  684  

 

10) Цільове фінансування і цільові надходження це: 

а) безкоштовно отримані активи; 

б) кошти, отримані підприємством для здійснення заходів цільового 

призначення, що зумовлює необхідність організації їх окремого обліку і 

контролю за використанням; 

в) інвестиції в підприємство; 

г) інше. 

 

11) Причиною виникнення аудиту можна вважати: 

а) появу економічно організованого суспільства; 

б) важливість поєднання функцій обліку і контролю; 

в) потребу заслуховування інформації про діяльність суб’єктів госпо-

дарювання; 

г) відділення власників майна від оперативного управління ним 

 

12) Відповідальність за фінансову звітність згідно концептуальної 

основи фінансової звітності покладено на: 

а) аудитора; 

б) бухгалтерію; 

в) управлінський персонал; 

г) посадова особа, яка управляє підприємством. 

 

13)Аудитор: 

а) засвідчує фінансову звітність; 

б) гарантує, що фінансова звітність є правильною; 

в) висловлює думку про фінансову звітність; 

г) усе вище наведене. 

 

13) Результати аудиторських послуг у вигляді експертиз слід оформляти 

у вигляді: 

а) протоколу; 

б) експертного висновку; 

в) аудиторського висновку; 

г) службової записки. 

15) Інформація, отримана аудитором для висловлення думок, на яких 



 

ґрунтується підготовка аудиторського висновку і звіту, називається: 

а) аудиторський ризик; 

б) аудиторський доказ; 

в) аудиторські процедури; 

г) аудиторська діяльність. 

 

16) Рентабельність доходів від операційної діяльності підвищиться за 

умови: 

а) збільшення собівартості реалізації; 

б) збільшення витрат на оплату праці; 

в) зниження амортизаційних витрат. 

 

17)  Якщо в складі виробленої продукції збільшується питома вага більш 

дорогої продукції, то: 

а) збільшується валовий прибуток;   

б) збільшується обсяг випуску у вартісному вираженні; 

в) зменшується товарна продукція. 

 

18) Коефіцієнт змінності роботи обладнання розраховується як: 

а) відношення суми відпрацьованих машино-змін до всієї кількості 

встановленого обладнання; 

б) відношення кількості обладнання, що працює у першу зміну, до 

кількості обладнання, що працює у другу зміну. 

 

19) Термін «аналіз»  походить від грецького «analyzis», що в перекладі 

означає: 

а) розкладання об'єкту, що вивчається, на частини, на властиві цьому 

об'єкту складові; 

б) поєднання окремих складових явища або предмета, виявлення зв'язків і 

залежностей між окремими частинами; 

в) усі відповіді не правильні. 

 

20)  Порівняння фактичних даних з плановими проводиться для: 

а) визначення ступеня виконання плану; 

б) виявлення резервів виробництва; 

в) визначення тенденцій розвитку економічних процесів; 

г) перевірки обґрунтованості планових показників. 
 

3. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Контроль знань та вмінь проводиться за екзаменаційними білетами. 

Екзаменаційні білети щорічно розглядаються та затверджуються 

випускаючою кафедрою. Вступний іспит проводиться у вигляді письмового 

іспиту шляхом перевірки теоретичних та практичних вмінь.  



 

Правильна відповідь на один тест оцінюється в 10 балів. Максимальна 

кількість балів за випробування – 200 балів. Випробування вважається 

успішно складеним за наявності від 100 до 200 набраних балів. При цьому, 

кількість балів фахового вступного випробування для вступу на навчання за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб складає не менше 100 балів та 140 

балів для вступу на навчання за державним замовленням. 
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