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ВСТУП 

 

Програму розроблено на основі дисциплін навчального плану підготовки 

бакалавра за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 
 

  МЕТА ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Метою фахового випробування є перевірка здатності до опанування 

освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» другого (магістерського) рівня вищої освіти на 

основі здобутих раніше компетентностей. 

 

ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ  
 

Вступник має виявити базові знання з теорії та практики дисциплін, що 

виносяться на вступне випробування: фінансовий облік, аудит, бухгалтерський 

облік, управлінський облік.  Має знати сутність процесів організації фінансів, 

обліково-аналітичної діяльності на підприємствах різних форм власності, методи 

їх дослідження; уміти здійснювати вибір відповідних розрахункових методик, 

застосовуючи при цьому методичний апарат та інструментарій зазначених 

дисциплін. Повинен продемонструвати навички творчого, критичного погляду 

на поставлені практичні завдання та розробки обґрунтованих пропозицій щодо їх 

розв’язання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 
1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК       

2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК       

3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК      

4. АУДИТ 
 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 
 

1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку. Поняття про 
господарський облік. Вимірники, які використовуються в обліку. Види 
господарського обліку. 

2. Предмет бухгалтерського обліку і його найважливіші об’єкти. 
Класифікація активів, капіталу і зобов’язань підприємства. 

3. Господарські процеси і їх результати як об’єкти бухгалтерського 
обліку. Метод бухгалтерського обліку і його основні елементи. 

4. Бухгалтерський баланс: поняття і види. Побудова балансу. Види 
господарських операцій щодо впливу на баланс. Значення балансу. 

5. Принципи вартісного вимірювання в бухгалтерському обліку. 
Оцінювання як прийом бухгалтерського обліку. Калькулювання як прийом 
вартісного вимірювання у бухгалтерському обліку. 

6. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку і їх побудова. Види 
рахунків. Взаємозв’язок рахунків з балансом. 

7. Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. 
Кореспонденція рахунків – форма взаємозв’язку між рахунками. Бухгалтерські 
проводки: поняття та види. 

8. План рахунків бухгалтерського обліку. Рахунки синтетичного і 
аналітичного обліку, їх призначення та особливість. Оборотні відомості за 
синтетичними та аналітичними рахунками – спосіб перевірки та узагальнення 
поточного обліку. 

9. Загальні принципи побудови бухгалтерського обліку процесу 
постачання. 



 

10. Побудова бухгалтерського обліку процесу виробництва. Загальна 
класифікація витрат. Поняття калькуляції, її види. 

11. Побудова бухгалтерського обліку в процесі реалізації продукції. Облік 
витрат, пов’язаних зі збутом продукції. Облік реалізації готової продукції. 

12. Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та її 
призначення. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

13. Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку. 
Класифікація рахунків за призначенням та структурою. 

14. Поняття про документи. Класифікація документів, реквізити 
документів. Бухгалтерська обробка документів. Зберігання документів. 

15. Облікові регістри, їх класифікація і призначення. Правила ведення 
облікових регістрів і способи виправлення помилок у записах. 

16. Форми бухгалтерського обліку, які використовуються на 
підприємствах, їх види і структура. 

17. Фінансова звітність підприємства, її види та призначення. Основні 
принципи, на яких ґрунтується звітність. 

18. Управління бухгалтерським обліком в Україні. Бухгалтерія 
підприємства, її побудова та основні функції. Права та обов’язки головного 
бухгалтера. 

 
ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 
1. Основні засоби, їх класифікація та оцінка. 
2. Облік наявності та руху основних засобів. 
3. Облік операційної та фінансової оренди основних засобів. 
4. Облік амортизації та зносу основних засобів. 
5. Облік нематеріальних активів: їх склад і оцінка. 
6. Інвентаризація основних засобів та оформлення її результатів. 
7. Інвентаризація нематеріальних активів та оформлення її результатів. 
8. Запаси, їх класифікація і оцінка. 
9. Облік наявності і руху виробничих запасів. 
10. Інвентаризація виробничих запасів та оформлення її результатів. 
11. Організація обліку касових операцій. 



 

12. Порядок відкриття і закриття рахунків в установах банку. 
13. Організація обліку операцій на поточних рахунках банку. 
14. Облік операцій на інших рахунках у банку. 
15. Інвентаризація каси та оформлення її результатів. 
16. Визнання, оцінка та облік фінансових інвестицій. 
17. Облік особового складу підприємства. 
18. Облік основної та додаткової заробітної плати. 
19. Облік утримань із заробітної плати. 
20. Облік витрат майбутніх періодів. 
21. Облік готової продукції. 
22. Визнання та класифікація доходів. 
23. Організація обліку доходів. 
24. Облік фінансових результатів. 
25. Облік статутного капіталу: формування, використання та відображення 

у плані рахунків. 
26. Використання прибутку та відображення його в плані рахунків. 
27. Склад власного капіталу та його облік. 
28. Облік розрахунків з підзвітними особами. 
29. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
30. Облік розрахунків з бюджетом за податками, платежами і цільовими 

фондами щодо загальнообов’язкового державного соціального страхування. 
31. Облік розрахунків з учасниками. 
32. Облік розрахунків векселями. 
33. Облік операційних витрат: склад, оцінка, відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. 
34. Облік витрат іншої звичайної діяльності. 
35. Складові та облік надзвичайних витрат. 
36. Облік інших необоротних матеріальних активів. 
37. Види кредитних операцій та їх облік. 
38. Складові доплат до заробітної плати та їх облік. 
39. Облік пайового, додаткового та неоплаченого капіталів. 
40. Забезпечення майбутніх витрат і платежів та їх облік. 
 



 

ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 
 
1. Основні принципи організації управлінського обліку на підприємстві. 
2. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського та 

податкового обліків. 
3. Особливості розподілу загальновиробничих витрат на підприємстві у 

відповідності до норм П(С)БО №16 “Витрати”. 
4. Класифікація витрат з метою оцінки та визначення фінансових 

результатів. 
5. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень з метою їх 

контролю. 
6. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції в 

допоміжних виробництвах. 
7. Системи записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку (загальна, переплетена, інтегрована). 
8. Характеристика та сфера застосування попередільного методу обліку 

витрат. 
9. Організація облікової роботи в умовах позамовного методу обліку 

витрат та калькулювання собівартості продукції. 
10. Характеристика та сфера застосування нормативного методу обліку 

витрат. 
11. Витрати на освоєння та підготовку нового виду продукції: особливості 

формування та розподілу. 
12. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіант визначення 

собівартості продукції. 
13. Поняття супутньої продукції та методи визначення її твердої оцінки. 
14. Облік прямих матеріальних витрат у складі виробничої собівартості. 
15. Облік прямих витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні 

заходи у складі виробничої собівартості. 
16. Облік загальновиробничих витрат за статтями калькуляції. 
17. Методи визначення собівартості одиниці продукції в допоміжних 

виробництвах. 



 

18. Порівняльна характеристика системи стандарт–косту та нормативного 
методу обліку витрат. 

19. Облік витрат та фактори, що впливають на його побудову. 
20. Калькулювання собівартості продукції за неповними витратами 

(система директ–костинг). 
  
ПИТАННЯ З  ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» 
 
1. Аудит основних засобів. Мета і завдання аудиту операцій з основними 

засобами. Методика проведення аудиторської перевірки основних засобів на 
підприємствах. 

2. Аудит нематеріальних активів. Мета і завдання аудиту операцій з 
нематеріальними активами. Методика проведення аудиторської перевірки 
нематеріальних активів підприємства. 

3. Аудит операцій з іншими необоротними матеріальними активами. 
Мета і завдання аудиту операцій з іншими необоротними матеріальними 
активами. Методика проведення аудиторської перевірки інших необоротних 
матеріальних активів підприємства. 

4. Аудит операцій із запасами. Мета і завдання аудиту операцій із 
запасами. Методика проведення аудиторської перевірки операцій із запасами 
підприємства. 

5. Аудит готової продукції. Мета і завдання аудиту готової продукції. 
Методика проведення аудиторської перевірки обліку готової продукції на складі 
та в бухгалтерії. Перевірка реалізації готової продукції. 

6. Аудит статутних документів та формування власного капіталу. Мета і 
завдання аудиту статутних документів та формування власного капіталу. 
Методика проведення аудиторської перевірки статутних документів 
підприємства. 

7. Аудит касових операцій. Мета і завдання аудиту касових операцій. 
Методика проведення аудиту касових операцій на підприємстві. 

8. Аудит банківських операцій. Мета і завдання аудиту банківських 
операцій. Методика проведення аудиту банківських операцій на підприємстві. 



 

9. Аудит операцій з підзвітними особами. Мета, завдання та джерела 
аудиту операцій з підзвітними особами. Методика проведення аудиторської 
перевірки щодо розрахунків з підзвітними особами. 

10. Аудит інших розрахункових операцій. Мета, завдання та джерела 
аудиту розрахункових операцій. Методика проведення аудиторської перевірки 
щодо розрахунків з покупцями та замовниками, постачальниками та 
підрядниками та щодо розрахунків з бюджетом. 

11. Аудит розрахунків з покупцями та замовниками. Мета, завдання та 
джерела аудиту. розрахунків з покупцями та замовниками Методика проведення 
аудиторської перевірки щодо розрахунків з покупцями та замовниками. 

12. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками. Мета, завдання 
та джерела аудиту. розрахунків з постачальниками та підрядниками. Методика 
проведення аудиторської перевірки щодо розрахунків з постачальниками та 
підрядниками 

13. Аудит фінансової звітності. Мета та завдання аудиту фінансової 
звітності. Методика проведення аудиторської перевірки ф.№1 «Баланс». 

14. Аудит розрахунків з робітниками та службовцями щодо оплати праці. 
Мета, завдання й джерела аудиту розрахунків з робітниками та службовцями 
щодо оплати праці. Методика аудиторської перевірки розрахунків з робітниками 
та службовцями щодо оплати праці. 

15. Аудиторська перевірка формування статутного, резервного капіталів та 
розрахунків з учасниками. 
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СТРУКТУРА ОЦІНКИ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 
ВСТУПНИКІВ 

 
Екзаменаційний білет фахового випробування включає вісім завдань трьох 

рівнів складності: простого, середнього та підвищеного. Складність завдань 
визначається кількістю логічних кроків, які повинен виконати вступник у 
процесі їх розв’язання. На роботу з цими завданнями відведена одна година. 

Перша група – чотири завдання простого рівня складності, 
розв’язання яких потребує від вступників стандартного застосування 
програмного матеріалу за відомими алгоритмами та зразками. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Завдання першої групи з вибором однієї правильної відповіді (варіанти 

відповіді подані українським буквеним списком: А; Б; В; Г). Наявність у бланку 
відповідей більше однієї відмітки, виправлення варіанту відповіді або 
відсутність відмітки визначається як неправильна відповідь і оцінюється в нуль 
балів.  

Друга група – два завдання середнього рівня складності, розв’язання 
яких потребує від вступників уміння аналізувати ситуацію та виконувати 
нескладні операції розв’язання. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – один бал. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з короткою 

відповіддю (розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). Виконання 
завдання оцінюється в один бал. 

Невиконання завдання – відсутність кінцевої відповіді, оцінюється в нуль 
балів. 

Третя група – два завдання підвищеного рівня складності, розв’язання 
яких розкриває здатності робити висновки, логічно і математично 
міркувати, обґрунтовувати свої дії та чітко формулювати їх. 

Максимальна оцінка кожного з цих завдань – три бали. 
Усі завдання цієї групи є завданнями відкритої форми з розгорнутою 

відповіддю (повне розв’язання й обґрунтування одержаної відповіді). 
Розв’язання завдань повинно містити послідовні логічні судження та пояснення, 
необхідні посилання на відповідні факти, з яких випливає конкретне твердження. 
Всі розв’язання мають буди чіткими, конкретними, достатньо ілюстрованими.  



 

Три бали виставляються, якщо вступник розв’язав завдання повністю і 
правильно та надав обґрунтування одержаної відповіді. 

Два бали виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши більше половини логічних кроків, або не розкрив повністю сутність 
відповіді. 

Один бал виставляється, якщо вступник не закінчив розв’язання, 
виконавши не менше половини логічних кроків, та не одержав кінцевого 
результату. 

Нуль балів виставляється у всіх інших випадках. 
Оцінки, виставлені за кожне завдання фахового випробування, сумуються. 
Максимальна сума балів за всі завдання фахового випробування – 

дванадцять балів. 
Бали, отримані за виконання завдань фахового випробування, 

переводяться в шкалу від 100 до 200 балів за таблицею 1. 
Таблиця 1 – Таблиця переведення балів фахового випробування в шкалу 

від 100 до 200 балів 
Сумарна 
кількість 
балів 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Оцінка за 
фахове 
випробування 

0 50 80 100 115 125 135 145 155 165 180 190 200 

 
На бланку відповідей (нижче останнього запису вступника) проставляється 

(цифрами та прописом) сумарна кількість балів та оцінка за фахове 
випробування, яка засвідчується підписами членів фахової атестаційної комісії, 
які перевіряли роботу. Роботи, оцінені балами 0-80 або 180-200, додатково 
перевіряються головою фахової атестаційної комісії та засвідчуються його 
підписом. 

Приклад оформлення 
Сумарна кількість балів                          11 (одинадцять) 
 
Оцінка за випробування            190 (сто дев’яносто) 
 
Члени комісії                                       

 
На першій сторінці бланку відповідей вгорі справа проставляється 

(цифрами та прописом) лише оцінка за фахове випробування, яка засвідчується 
підписами членів фахової атестаційної комісії, які перевіряли роботу. 
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