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ВСТУП 
 

Програму фахового вступного випробування для здобуття освітнього 

ступеня магістра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування»  

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» освітньою програмою «Облік і 

оподаткування в міжнародному бізнесі» розроблено згідно із вимогами 

«Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65, 

Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 

щодо структури і змісту вступних випробувань, а також створення необхідних 

умов для оцінки знань, здобутих ними у процесі навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки бакалаврів. 

Програма вступних випробувань містить такі розділи: 

1. Фінансовий облік. 

2. Управлінський облік. 

3. Аудит. 
 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

РОЗДІЛ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

Основи побудови фінансового обліку. Сутність, предмет та об’єкти 

фінансового обліку. Організація фінансового обліку на підприємстві. 

Нормативне регулювання фінансового обліку. 

Облік грошових коштів. Облік готівки у касі у національній валюті. 

Облік готівки у касі в іноземній валюті. Форми безготівкових розрахунків. 

Облік коштів на поточних та інших рахунках у банках в національній та 

іноземних валютах. Облік інших грошових коштів. 

Облік дебіторської заборгованості. Визнання, класифікація та оцінка 

дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської заборгованості. 

Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік заборгованості за 

одержаними короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими 

авансами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків 

за претензіями. Облік розрахунків із підзвітними особами. Облік розрахунків 

за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з іншими 

дебіторами. Облік розрахунків з державними цільовими фондами. Облік 

резерву сумнівних боргів. 

Облік довгострокової дебіторської заборгованості: облік забор-

гованості за майно, що передане у фінансову оренду, облік заборгованості за 

одержаними довгостроковими векселями, облік іншої довгострокової 

дебіторської заборгованості. 

Інвентаризація розрахунків з дебіторами.  

Облік запасів. Визначення, визнання, класифікація та оцінка запасів.  

Документальне оформлення руху виробничих запасів. Облік 

виробничих запасів у місцях зберігання. Синтетичний та аналітичний облік 
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виробничих запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Облік незавершеного виробництва, браку, напівфабрикатів та готової 

продукції.  

Облік товарів. Інвентаризація запасів та облік її результатів. 

Облік основних засобів. Визначення, визнання, класифікація та оцінка 

основних засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності 

основних засобів. 

Документальне оформлення операцій з основними засобами. 

Аналітичний облік основних засобів. Облік надходження і вибуття основних 

засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік переоцінки 

основних засобів. Облік амортизації (зносу) основних засобів. Облік 

інвестиційної нерухомості. 

Облік операцій операційної оренди у орендодавця та орендаря. Облік 

операцій фінансової оренди у орендодавця та орендаря. 

Облік інших необоротних матеріальних активів.  

Інвентаризація основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів та облік її результатів. 

Облік нематеріальних активів. Визначення, визнання, класифікація та 

оцінка нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. 

Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності нематеріальних 

активів. Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. 

Синтетичний і аналітичний облік нематеріальних активів. 

Облік фінансових інвестицій. Визнання, класифікація та оцінка 

фінансових інвестицій. 

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік довгострокових 

фінансових інвестицій: облік фінансових інвестицій, що надають право 

власності; облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі; облік 

фінансових інвестицій до погашення. 

Облік витрат майбутніх періодів.  

Облік зобов’язань. Визначення, визнання, класифікація та оцінка 

зобов’язань і забезпечень. 

Облік поточних зобов’язань. Облік розрахунків із постачальниками та 

підрядниками. Облік зобов’язань за виданими векселями. Облік 

короткострокових позик. Облік розрахунків за виплатами працівникам. 

Облік розрахунків зі страхування. Облік розрахунків за податками та іншими 

обов’язковими платежами. Облік розрахунків за одержаними авансами. 

Облік розрахунків за нарахованими відсотками. Облік розрахунків з іншими 

кредиторами. Облік розрахунків з учасниками. Облік поточних забезпечень. 

Облік довгострокових зобов’язань: облік довгострокових позик. Облік 

довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди. Облік 

довгострокових забезпечень. 

Облік доходів майбутніх періодів. 

Інвентаризація зобов’язань та облік її результатів. 

Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності.  
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Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних 

доходів. Облік фінансових доходів. Облік інших доходів. 

Визначення та склад витрат. Облік витрат операційної діяльності. 

Облік фінансових витрат. Облік інших витрат діяльності. Облік витрат з 

податку на прибуток. Облік відстрочених податкових активів і відстрочених 

податкових зобов’язань.  

Облік фінансових результатів. Облік прибутку, використаного у 

звітному періоді. 

Облік власного капіталу. Визначення та структура власного капіталу. 

Облік зареєстрованого капіталу. Облік капіталу в дооцінках. Облік 

резервного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого 

капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків) як складової власного капіталу. 
Фінансова звітність підприємств. Склад, якісні характеристики та 

принципи фінансової звітності. Загальний порядок підготовки та складання 
фінансової звітності. Подання і оприлюднення фінансової звітності.  

Баланс (звіт про фінансовий стан). Мета, призначення, структура  та 
методика складання балансу (звіту про фінансовий стан) за формою №1.  

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). Мета, 
призначення, структура та методика складання звіту про фінансові 
результати (звіту про сукупний дохід) за формою № 2.  

Звіт про рух грошових коштів. Мета, призначення, структура та 
методика складання звіту про рух грошових коштів за формою № 3 та 
формою № 3-н.  

Звіт про власний капітал. Мета складання звіту про власний капітал, 
його структура та методика складання.  

Примітки до річної фінансової звітності: мета і загальна 
характеристика. Методика складання форми № 5 «Примітки до річної 
фінансової звітності».  

Фінансова звітність за сегментами. Мета складання звітності за 
сегментами, її структура. Критерії визнання та види звітних сегментів.  

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Визначення 
облікової політики, облікової оцінки, події після дати балансу. Виправлення 
помилок, допущених при складанні фінансових звітів у попередніх періодах.  

Консолідована і  зведена фінансова звітність. Склад консолідованої 
фінансової звітності та загальний порядок її складання. 

Спрощена фінансова звітність. Мета складання спрощеного 
фінансового звіту малого підприємства. Методика складання балансу за 
формою № 1-м та звіту про фінансові результати за формою № 2-м. 
Методика складання балансу за формою № 1-мс та звіту про фінансові 
результати за формою № 2-мс.  

 

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
Мета, зміст і організація управлінського обліку. Предмет, метод 

об’єкти та принципи управлінського обліку. Користувачі облікової 
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інформації. Відмінності управлінського від фінансового обліку. Інтегрована та 

автономна системи управлінського обліку. Професійні організації та етичні 

норми фахівців з управлінського обліку. 

Класифікація та поведінка затрат і доходів. Класифікація затрат з 

метою оцінки запасів та визначення фінансового результату діяльності 

підприємства. Класифікація затрат з метою прогнозування, бюджетування й 

контролю діяльності підприємств. Класифікація затрат для прийняття 

управлінських рішень. Поведінка та функція затрат. Методи визначення 

функції затрат. Класифікація, поведінка та функція доходів. 

Суть собівартості та завдання калькулювання собівартості продукції. 

Об’єкти обліку та об’єкти калькулювання. Види собівартості. Методи обліку 

затрат на виробництво: залежно від об’єкта обліку затрат, залежно від 

повноти включення затрат у собівартість продукції, залежно від 

оперативності обліку та методу контролю затрат. Напівфабрикатний та 

безнапівфабрикатний варіанти зведеного обліку затрат. Способи 

калькулювання собівартості продукції. Калькулювання собівартості за прямою 

ознакою, способом додавання затрат, способом вилучення затрат. 

Коефіцієнтний, комбінований та нормативний способи калькулювання 

собівартості. Види калькуляцій.  

Системи і методи калькулювання затрат. Сутність системи і 

калькулювання собівартості за повними затратами. Облік прямих затрат. 

Облік непрямих затрат і порядок віднесення їх на собівартість продукції.  

Калькулювання виробничої собівартості продукції. Калькулювання 

собівартості реалізації продукції. Облік невиробничих затрат. Класифікація 

та оцінка браку продукції. Оцінка зворотних відходів. Облік затрат 

допоміжних виробництв і порядок їх розподілу. Калькулювання собівартості 

продукції за видами діяльності (АВС-метод). 

Порядок формування собівартості за методом директ-костингу. 

Простий директ-костинг. Розвинутий директ-костинг. 

Форми внутрішньої звітності для визначення фінансового результату в 

системі простого та розвинутого директ-костингу. 

Особливості визначення фінансового результату в системі обліку і 

калькулювання за неповними затратами. 

Аналіз взаємозв’язку «затрати – обсяг діяльності – прибуток». 
Економічна модель взаємозв’язку «затрати – обсяг – прибуток». 

Бухгалтерська модель взаємозв’язку «затрати – обсяг – прибуток». 

Методи визначення точки беззбитковості: математичний метод, метод 

маржинального доходу, графічний метод. Термін досягнення точки 

беззбитковості та рівень завантаження в точці беззбитковості. 

Поріг рентабельності, запас фінансової міцності та операційний важіль. 

Оцінка життєвого циклу продукції. Види припущень, яких необхідно 

дотримуватися в аналізі беззбитковості. 

Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських 

рішень. Характеристика релевантної та нерелевантної інформації. 
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Методи формування інформації для прийняття рішень у процесі 

постачання. Методи формування інформації для прийняття рішень  

у процесі виробництва та у процесі реалізації. Прийняття рішень в умовах 

обмежувальних чинників. Особливості методів формування інформації для 

прийняття інвестиційних рішень. Статистичні та динамічні методи оцінки 

інвестицій. 

Облік і контроль діяльності за центрами відповідальності. Сутність 

та значення обліку та контролю затрат і доходів за центрами 

відповідальності. Типи центрів відповідальності. Місця виникнення затрат. 

Принципи формування внутрішніх звітів. Трансфертне ціноутворення.  

Бюджетування і контроль затрат, доходів і фінансових результатів 

діяльності підприємства. Сутність, мета та призначення бюджетування. 

Послідовність та рівні розробки бюджетів. Особливості розробки основного 

бюджету та взаємоузгодження його елементів. Види бюджетів. 

Бюджетування додаткове. Бюджетування «з нуля». Статичні та гнучкі 

бюджети. 

Облік і калькулювання собівартості за нормативними затратами. 
Сутність, значення та необхідність використання нормативного методу 

обліку затрат. Калькулювання нормативної собівартості. Аналіз сукупних 

відхилень матеріальних затрат. Аналіз сукупних відхилень затрат на оплату 

праці. Аналіз сукупних відхилень за загально-виробничими затратами. Аналіз 

відхилень сумарного доходу. Види нормативів. Класифікація відхилень. 

Управлінська звітність. Сутнісна характеристика, мета та завдання 

управлінської звітності. Методика формування управлінської звітності. 

Корпоративна нефінансова звітність підприємства. Діагностика, моніторинг 

та оцінка ефективності впровадження управлінської звітності. 

 

РОЗДІЛ 3. АУДИТ  

Сутність аудиторської діяльність та її складові. Історія розвитку 

аудита. Аудит та аудиторська діяльність. Професійна думка аудитора. 

Інтереси. Аудиторська фірма. Професійні організації аудиторів. Види 

аудиторських послуг. Завдання з надання впевненості та супутні послуги. 

Узгоджені процедури. Підготовка фінансової інформації. Спеціальні 

аудиторські завдання. Консультаційні послуги.  

Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в 

Україні. Загальнообов’язкові норми. Корпоративне регулювання аудита. 

Кодекс професійної етики аудиторів. Стандарти аудиторської діяльності. 

Контроль якості аудита. Обов’язковий та ініціативний аудит. Сертифікація 

аудиторів. Права, обов’язки та відповідальність. 

Планування аудиту фінансової звітності. Процес планування аудита. 

Визначення стратегії аудита. Визначення ціни аудиторських послуг. 

Вивчення та оцінка систем бухгалтерського обліку та внутрішнього 

контролю. План, програма, меморандум аудиту.  

Аудиторський ризик, суттєвість помилки та порядок їх 

визначення. Аудиторський ризик. Оцінка аудиторського ризику. Властивий 
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ризик. Ризик контролю. Ризик невиявлення. Суттєвість. Способи розрахунку 

рівня суттєвості. Помилка та шахрайство.  

Аудиторські докази та робоча документація. Аудиторські докази. 

Достатність і прийнятність аудиторських доказів. Використання роботи 

внутрішнього аудитора або експерта. Робочі документи. Аудиторський файл. 

Стандартизація робочих документів. Використання перехресних посилань, 

спеціальних символів. 

Аудиторські процедури. Аудиторські процедури. Взаємозв’язок між 

процедурами і доказами. Основні типи аудиторських процедур. Тести 

контролю та по суті. Ротаційні тести та тести «слабких місць». Тести 

відсічення. Глибинні тести. Наскрізні та направлені. Тести на недооцінку та 

переоцінку. Аналітичні процедури.  

Застосування вибіркового методу в аудиті. Вибірковий метод в 

аудиті. Генеральна сукупність. Стадії вибіркового дослідження. Обсяг 

вибірки. Ризик вибірки. Стратифікація вибірки. Допустима та очікувана 

помилки. Відхилення у вибірці. Нестатистична вибірка.  

Аудит елементів фінансової звітності. Процес перевірки елементів 

фінансової звітності. Критерії та параметри фінансової звітності. 

Основні компоненти фінансової звітності. Твердження фінансової звітності. 

Етапи аудита фінансової звітності. Основні процедури збору аудиторських 

доказів. Моделювання процесу перевірки елементів фінансової звітності.  

Аудит грошових коштів, необоротних активів та запасів. Мета та 

завдання, цілі, твердження, джерела інформації аудита з грошовими 

коштами, необоротними активами та запасами. Послідовність перевірки. 

Оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Розгляд 

пов’язаних областей обліку та статей звітності. Аудиторські процедури. 

Ризики. Аудиторські помилки. Робочі документи.  

Аудит дебіторської та кредиторської заборгованості. Мета та 

завдання, цілі, твердження, джерела інформації аудита дебіторської та 

кредиторської заборгованості. Послідовність перевірки. Оцінка системи 

бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Розгляд пов’язаних 

областей обліку та статей звітності. Аудиторські процедури. Ризики. 

Аудиторські помилки. Робочі документи. 

Аудит власного капіталу та зобов’язань. Мета, завдання, цілі, 

твердження, джерела інформації аудита власного капіталу та зобов’язань. 

Послідовність перевірки. Оцінка системи обліку та внутрішнього контролю. 

Розгляд пов’язаних областей обліку та статей звітності. Аудиторські 

процедури. Ризики. Аудиторські помилки. Робочі документи. 

Аудит доходів, витрат та формування фінансового результату. 

Мета та завдання, цілі, твердження, джерела інформації аудита доходів, 

витрат та формування фінансового результату. Послідовність перевірки. 

Оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Розгляд 

пов’язаних областей обліку та статей звітності. Аудиторські процедури. 

Ризики. Аудиторські помилки. Робочі документи. 

Узагальнення та реалізація результатів аудита. Аудиторські звіти. 
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Аудиторський висновок. Форми висловлення аудиторської думки: 

немодифікована і модифікована аудиторська думка та її типи. Пояснювальні 

параграфи та з інших питань. Подальші події.  
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КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні  

для здобуття освітнього ступеня магістра 

1. Загальні положення: 

Мета фахового випробування – оцінити відповідність знань, умінь та 

навичок вступників згідно з вимогами програми вступного фахового 

випробування.  

 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з 50-ти 

закритих тестових завдань. 

 

3. Критерії оцінювання: 

 Рівень знань оцінюється за 200-баловою шкалою.  

 Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну 

правильну. 

 Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 4 бали, а 

неправильна – у 0 балів. 

 Особи, які отримали менше 100 балів до наступних випробувань не 

допускаються та участі у конкурсі не беруть. 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/%202258-19/page

