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Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітнього 
ступеня «Магістр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 
проводиться за результатами фахових вступних випробувань. Вони 
відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з дисциплін циклу 
професійної підготовки: «Фінансовий облік», «Управлінський облік», 
«Аудит», «Облік і звітність в оподаткуванні».

Програма комплексного тестового завдання підготовлена за типовими 
програмами нормативно-навчального курсу. Завдання програми покликані 
виявити теоретичні знання здобувачів, навики опрацювання первісного 
матеріалу, аналізу і критичної оцінки щодо існуючої системи
господарювання на підприємстві.

Програма комплексного тестового завдання розроблена к.е.н, доцентом 
кафедри обліку і оподаткування Голуб Н.О., к.е.н, доцентом Кучерковою 
С.О., к.е.н, доцентом Сахно Л.А.



1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ
ВИПРОБУВАННЯ

Дисципліна «Фінансовий облік»

1. Основи побудови фінансового обліку
2. Облік грошових коштів
3. Облік дебіторської заборгованості
4. Облік основних засобів.
5. Облік нематеріальних активів.
6. Облік виробничих запасів.
7. Облік довгострокових фінансових інвестицій.
8. Облік сировини і матеріалів.
9. Облік палива та готової продукції.
10. Облік поточних фінансових інвестицій.
11. Облік витрат виробництва.
12. Облік витрат майбутніх періодів.
13. Облік короткострокових зобов’язань.
14. Облік довгострокових зобов’язань.
15. Облік праці та її оплати.
16. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів.
17. Облік доходів і витрат.
18. Облік фінансових результатів діяльності підприємства.
19. Облік власного капіталу.
20. Фінансова звітність підприємства.

Рекомендована література

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність /за ред. Г олова/. Дніп.: 
Баланс. Клуб, 2015-768с.

2. Бухгалтерський фінансовий облік. Практикум. /за ред. Бутинця/. 
Ж.:ЖІТІ, 2015-512с.

3. Бухгалтерський облік у сільському господарстві України: 
підручник/ заг. ред. В. Я. Плаксієнко. - Дніпропетровськ: ДДАУ, 2012. - 490 
с.

4. Грабова Н. Облік основних господарських операцій в 
бухгалтерських проводках. К.: АСК, 2010 -  416с.

5. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, 
зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. К.: Основа, 
2000-158с.

6. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 
звітність: підручник/ Н. М. Ткаченко. - К.: Алерта, 2011. - 1080 с.

7. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в 
Україні” від 16.07.99 року № 996 -  XIV зі змінами та доповненнями.



Дисципліна «Управлінський облік»

1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
2. Склад витрат виробництва.
3. Класифікація і поведінка витрат
4. Методи обліку і калькулювання витрат
5. Облік і калькулювання за повними витратами
6. Облік і калькулювання за змінними витратами
7. Облік і калькулювання за нормативними витратами
8. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень
10. Бюджетування і контроль
11. Облік і контроль за центрами відповідальності
12. Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку

Рекомендована література

1. Бородкин О. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: 
концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. — 2010. — № 2.

2. Бутинець Ф.Ф., Давидюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В. 
Бухгалтерський управлінський облік: Підручник для студентів спеціальності 
7.050106 “Облік і аудит” вищих навчальних закладів. За ред. Проф. Ф.Ф. 
Бутинець; 2-е вид., перероб. і доп. -  Житомир: ПП “Рута”, 2002. -  480 с.

3. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник.-К.: Лібра, 2003.-704с.
4. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Р.С. Управлінський 

облік: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. диск. / За ред. В.М. 
Добровського. -  К.: КНЕУ, 2003. -  235с.

5. Домашенко Ю.В. Управлінський облік в схемах. За ред.. Ю.В. 
Домашенко. -  М.: Мелітополь, 2005. -  164 с.

Дисципліна «Аудит»

1. Сутність і предмет аудиту
2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення
3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
5. Планування аудиту
6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
7. Аудит фінансової звітності
8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
9. Підсумковий контроль
10. Реалізація матеріалів аудиту
11. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види



12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти
13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту

Рекомендована література

1. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських 
підприємств. -  К.: КНЕУ, 2012.- 628с.

2. Бутинець Ф.Ф. Аудит. - Житомир: ПП „Рута”, 2005.- 512 с.
3. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів 

підприємницької діяльності. - Київ: Центр навчальної літератури, 2014. - 300 с.
4. Давидов Г.М. Аудит. - К.: Знання, 2013. -  511с.
5. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. -  К.: Т-во „Знання”, КОО, 2012.

402 с.
6. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія та 

практика. -  Львів: „Львівська політехніка”, 2012. -  453 с.

Дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні»

1. Система оподаткування і основи побудови податкового обліку
2. Облік і звітність з ПДВ та акцизного податку
3. Облік і звітність з податку на прибуток підприємств
4. Облік і звітність з податку на доходи фізичних осіб
5. Облік і звітність екологічного податку
6. Облік і звітність з рентної плати
7. Облік і звітність місцевих податків і зборів

Рекомендована література
1. Податковий Кодекс України від 2010 р. зі змінами та доповненнями
2. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 

та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28 
грудня 2014 року № 71-УШ.

3. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо зменшення податкового тиску на платників податків» // Відомості 
Верховної Ради (ВВР), 2015, № 39, ст.378, 17 липня 2015 року

4. Закон України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень» № 834-УШ від 26.11.2015

5. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 
осіб -  підприємців та громадських формувань» № 835-УШ від 26.11.2015,

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/834-19/paran6%23n6
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/835-19/paran6%23n6


2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ 
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та репродуктивної 
(не тестової) частин.

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти відповідей, з 
яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання (1-50) оцінюється 
в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за тестову частину 
становить 50 балів.

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач (завдань) 
відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши компетентність, 
здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем). Залежно від 
наповненості змісту відповіді та ступеня розкриття питання (вирішення завдання), 
репродуктивна частина фахового випробування оцінюються за такими критеріями:

■ завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.
■ завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів.
Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання відповідей за 

тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 100 балів.
Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 100 

до 200 балів) розраховується за формулою
РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х -  сума балів за завдання 1-50 (тестова частина);
уі -  сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 
у2 -  сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів).

Мінімальна позитивна оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове вступне 
випробування складає 120 балів. Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), позбавляються права на 
участь у конкурсі за освітньою програмою.

Гарант освітньої програми, 
д.е.н., професор

В.о. декана факультету економіки та бізнесу, 
д-р.держ.упр.,доцент


