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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Освітня програма «Облік і аудит в 

управлінні підприємницькою діяльністю») направлена на підготовку 

високопрофесійних фахівців у сфері обліку, аудиту, оподаткування та бізнес-

аналітики здатних оцінювати та аналізувати інформацію, а відтак приймати на 

її основі виважені управлінські рішення. 

Метою фахового вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» є визначення рівня професійних знань, умінь та навичок 

необхідних для опанування дисциплін за програмою підготовки фахівців за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» (Освітня програма «Облік і аудит в управлінні 

підприємницькою діяльністю»). 

Фахове вступне випробування здійснюється шляхом оцінювання рівня 

професійних знань, умінь та навичок абітурієнтів з використанням 

загальнодержавних методів комплексної діагностики. 

Зміст програми фахового вступного випробування. Для фахового вступного 

випробування при прийомі на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» екзаменаційні завдання 

формуються з наступних дисциплін: 

1.  «Фінансовий облік» 

2. «Аудит»; 

3. «Управлінський облік». 

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі та триває 2 

академічні години. Під час випробування використовується кулькова або гелева 

ручка чорного чи синього кольору та калькулятор. Усі інші речі та пристрої 

використовувати заборонено. Мобільні телефони під час вступного 

випробування повинні бути виключені. Порядок проведення вступного 

випробування визначається «Правилами прийому до ЗВО Університет Короля 

Данила у 2021 році». 

 

2. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА 

ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ 

2.1  «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

Перелік теоретичних питань, що виносяться на фахове вступне 

випробування: 

Тема: Основи побудови фінансового обліку 

1. Поняття та завдання організації бухгалтерського обліку.  

2. Поняття та основні принципи облікової політики підприємства.  

3. Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на 

підприємстві.  

4. Форми ведення бухгалтерського обліку.  



5. Формування облікової політики.  

6. Документальне оформлення облікової політики підприємства.  

7. Зміна облікової політики.  

Тема: Облік грошових коштів 

8. Облік касових операцій в національній валюті України.  

9. Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення касової 

книги.  

10. Порядок одержання грошових коштів у банку і здавання готівки до банку.  

11. Облік касових операцій в іноземній валюті.  

12. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків у банку.  

13. Основні форми безготівкових розрахунків в Україні.  

14. Облік коштів на поточних рахунках в банку у національній валюті.  

15. Облік коштів на поточних рахунках в банку в іноземній валюті.  

16. Облік операцій на інших рахунках в банку.  

Тема: Облік фінансових інвестицій 

17. Поняття та класифікація фінансових інвестицій.  

18. Оцінка фінансових інвестицій.  

19. Облік придбання фінансових інвестицій.  

20. Облік вибуття фінансових інвестицій.  

21. Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.  

22. Облік довгострокових фінансових інвестицій за амортизованою 

собівартістю.  

23. Облік вибуття довгострокових фінансових інвестицій. Тема: Облік 

дебіторської заборгованості  

24. Поняття та оцінка дебіторської заборгованості.  

25. Класифікація дебіторської заборгованості.  

26. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.  

27. Облік та порядок створення резерву сумнівних боргів.  

28. Облік розрахунків за майно, передане в оперативну оренду.  

29. Облік заборгованості за майно, передане в фінансову оренду.  

30. Облік розрахунків з підзвітними особами.  

31. Облік розрахунків за виданими авансами.  

32. Облік розрахунків за претензіями.  

33. Облік розрахунків за довгостроковими векселями одержаними.  

34. Облік розрахунків за короткостроковими векселями одержаними.  

35. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.  

36. Облік розрахунків з іншими дебіторами.  

Тема: Облік основних засобів 

37. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів.  

38. Облік надходження основних засобів.  

39. Облік зносу (амортизації) основних засобів.  



40. Облік вибуття основних засобів.  

41. Облік ремонтів основних засобів.  

42. Поняття, класифікація та оцінка інших необоротних матеріальних активів.  

43. Облік надходження інших необоротних матеріальних активів.  

44. Облік амортизації інших необоротних матеріальних активів.  

45. Облік вибуття інших необоротних матеріальних активів.  

Тема: Облік нематеріальних активів 

46. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів.  

47. Облік надходження нематеріальних активів.  

48. Облік амортизації нематеріальних активів.  

49. Облік вибуття нематеріальних активів.  

Тема: Облік виробничих запасів 

50. Поняття, оцінка та класифікація запасів.  

51. Поняття та облік наявності й руху малоцінних та швидкозношуваних 

предметів.  

52. Облік запасів на складі. Документальне оформлення надходження запасів на 

склад та відпуску зі складу.  

53. Синтетичний та аналітичний облік надходження і використання виробничих 

запасів.  

54. Облік транспортно-заготівельних витрат.  

Тема: Облік витрат виробництва 

55. Поняття, склад і класифікація витрат виробництва.  

56. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.  

57. Облік витрат основного виробництва.  

58. Облік витрат допоміжних виробництв.  

59. Облік загальновиробничих витрат.  

60. Облік витрат виробництва з використанням рахунків класу 8 «Витрати за 

елементами».  

61. Облік витрат майбутніх періодів.  

Тема: Облік готової продукції 

62. Поняття, оцінка та класифікація готової продукції.  

63. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової 

продукції.  

64. Поняття, оцінка та облік операцій з оприбуткування готової продукції.  

65. Синтетичний та аналітичний облік реалізації готової продукції (робіт, 

послуг).  

Тема: Облік довгострокових зобов’язань 

66. Поняття та класифікація зобов’язань.  

67. Форми безготівкових розрахунків в Україні.  

68. Облік розрахунків з вітчизняними постачальниками та підрядниками. 

69. Облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками. 



70. Поняття та класифікація кредитів. Облік довгострокових кредитів банку.  

71. Облік зобов’язань за облігаціями.  

72. Облік зобов’язань з фінансової оренди.  

73. Облік розрахунків за довгостроковими векселями виданими.  

Тема: Облік поточних зобов’язань 

74. Облік короткострокових кредитів банку.  

75. Облік короткострокових кредитів банку.  

76. Облік розрахунків за іншими операціями.  

77. Облік розрахунків за короткостроковими векселями виданими.  

78. Облік розрахунків з учасниками.  

79. Оцінка та порядок ведення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів.  

Тема: Облік праці та її оплати 

80. Поняття, форми, системи та види оплати праці.  

81. Облік використання робочого часу та виробітку робітників.  

82. Порядок нарахування основної заробітної плати.  

83. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.  

84. Облік утримань із заробітної плати.  

85. Порядок нарахування та облік відпускних.  

86.Порядок нарахування та облік допомоги з тимчасової непрацездатності.  

87. Облік розрахунків за страхуванням.  

Тема: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів 

 88. Облік розрахунків за податком на додану вартість.  

89. Облік розрахунків за податком на доходи фізичних осіб.  

90. Облік розрахунків за акцизним податком.  

91. Облік розрахунків за податком на прибуток.  

Тема: Облік доходів і витрат 

92. Поняття, порядок визнання та оцінка доходів і витрат.  

93. Класифікація доходів та витрат.  

94. Порядок формування та облік собівартості реалізації.  

95. Облік адміністративних витрат.  

96. Облік витрат на збут.  

97. Склад та облік інших операційних витрат.  

98. Облік фінансових витрат.  

99. Облік втрат від участі в капіталі.  

100.Облік доходу від реалізації.  

101.Склад та облік іншого операційного доходу.  

102.Облік доходів фінансової діяльності.  

103.Облік доходів і витрат іншої діяльності.  

Тема: Облік фінансових результатів підприємства 

104.Поняття та порядок формування фінансових результатів діяльності 

підприємств.  



105.Облік фінансових результатів операційної діяльності підприємств. 

106.Облік фінансових результатів фінансової діяльності підприємств. 

107.Облік фінансових результатів іншої діяльності підприємств. Тема: Облік 

власного капіталу  

108.Поняття, оцінка, функції та класифікація власного капіталу.  

109.Порядок відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу 

господарських товариств.  

110.Облік змін статутного капіталу публічних та приватних акціонерних 

товариств. 111.Облік змін статутного капіталу ТзОВ.  

112.Облік капіталу у дооцінках.  

113.Облік додаткового капіталу.  

114.Облік резервного капіталу.  

115.Облік вилученого капіталу.  

116.Облік неоплаченого капіталу.  

117.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).  

118.Облік цільового фінансування і цільових надходжень.  

Тема: Фінансова звітність підприємства 

119.Склад та класифікація звітності.  

120.Порядок складання і подання за призначенням фінансової звітності.  

121.Порядок складання Балансу (Звіту про фінансовий стан).  

122.Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід).  

123.Порядок складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).  

124.Порядок складання звіту про власний капітал.  

125.Порядок складання приміток до фінансової звітності. 

2.2  «АУДИТ» 

Перелік теоретичних питань, що виносяться на фахове вступне 

випробування: 

Тема 1. Сутність і предмет аудиту 

1. Аудит в системі господарського контролю та його значення.  

2. Сутність аудиту, його мета та завдання.  

3. Класифікація аудиту. 

4. Предмет і об’єкти аудиту. 

5. Відмінність аудиту від інших форм фінансового контролю. 

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення 

6. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

7. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Україні.  

8. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

9. Атестація аудиторів в Україні. 

10. Правовий статус аудиторів та аудиторських фірм.  



11. Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання 

12. Метод аудиту, його характеристика. 

13. Методичні прийоми організації аудиту. 

14. Основна мета і завдання використання аудиторських тестів. 

15. Загальний огляд фінансової звітності підприємства.  

16. Критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової звітності.  

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього 

контролю 

17. Сутність та правила оцінювання аудиторського ризику.  

18. Фактори, що впливають на аудиторські ризики.  

19. Методика визначення аудиторського ризику.  

20. Поняття та методика оцінки суттєвості в аудиті.  

21. Помилки та шахрайство в аудиті. 

22. Оцінка системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту на 

підприємстві. 

Тема 5. Планування аудиту 

23. Зміст процесу аудиту та характеристика його етапів. 

24. Договір на проведення аудиту, вимоги до його змісту. 

25. Планування аудиту: мета і принципи. 

26. Основні фактори, що впливають на процес планування.  

27. Формування програми аудиту. 

28. Договір про проведення аудиту фінансової звітності та вимоги до його 

змісту  

29. Порядок розробки, затвердження і використання договору, загального плану 

і програми аудиту. 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

30. Поняття та класифікація аудиторських доказів. 

31. Джерела аудиторських доказів: прийоми і способи одержання. 

32. Основні процедури отримання аудиторських доказів: перевірка, 

спостереження, опитування і підтвердження, підрахунок та аналітичні 

процедури.  

33. Докази: прямі, непрямі; зовнішні, внутрішні.  

34. Поняття та класифікація робочих документів аудитора. 

35. Суть і структура робочого документа та вимоги до його складання.  

36. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора. 

Тема 7. Аудит фінансової звітності 

37. Організація аудиту фінансової звітності.  

38. Методологічні основи процесу аудиту фінансової звітності: мета, предмет, 

завдання і об’єкти вивчення фінансової звітності.  



39. Основні етапи, особливості та правові і нормативні засади проведення 

перевірки фінансової звітності.  

40. Аудит обліку і звітності за операціями з грошовими коштами. 

41. Аудит обліку і звітності за операціями з дебіторською заборгованістю. 

42. Аудит обліку і звітності за операціями із запасами. 

43. Аудит обліку і звітності за операціями з основними засобами. 

44. Аудит обліку і звітності за операціями з нематеріальними активами. 

45. Аудит обліку і звітності за операціями з власним капіталом. 

46. Аудит обліку і звітності за операціями з кредитами банку. 

47. Аудит обліку і звітності за операціями щодо розрахунків з постачальниками 

та підрядниками. 

48. Аудит обліку і звітності за операціями щодо розрахунків за податками і 

платежами. 

49. Аудит обліку і звітності за операціями щодо розрахунків з оплати праці. 

50. Організація і методика аудиту витрат діяльності. 

51. Організація і методика аудиту доходів та фінансових результатів. 

Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 

52. Загальне поняття про аудиторський звіт та інші підсумкові документи 

аудитора. 

53. Сутність та структура аудиторського звіту. 

54. Види та типи аудиторської думки. 

55. Типи модифікованої аудиторської думки.  

56. Основні підходи до вибору аудиторської думки. Вимоги до складання 

аудиторського звіту. 

57. Складання аудиторського звіту за результатами виконання спеціальних 

завдань.  

58. Складання звіту за результатами виконаних аудиторських послуг.  

Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види 

59. Поняття та види аудиторських послуг. 

60. Форми аудиторських послуг та їх характеристика.  

61. Умови та підстави для здійснення процесу аудиту та надання інших 

аудиторських послуг.  

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти 

62. Сутність внутрішнього аудиту, його об’єкти та суб’єкти. 

63. Сутність внутрішнього контролю, його мета та завдання. 

64. Спільність та відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом.  

65. Об’єкти і суб’єкти внутрішнього аудиту.  

66. Організація діяльності внутрішніх аудиторів та виконання організаційної і 

контрольної функції.  

67. Оцінка результатів роботи внутрішнього аудитора.  

68. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. 



 

2.3  «Управлінський облік» 

Перелік теоретичних питань, що виносяться на фахове вступне 

випробування: 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

1. Сутність управлінського обліку, його мета та основні завдання. 

2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку.  

3. Принципи та функції управлінського обліку. 

4. Користувачі інформації в управлінському обліку. 

Тема 2. Склад витрат виробництва 

5. Загальна характеристика виробничих витрат. 

6. Характеристика загальновиробничих витрат, їх облік та розподіл. 

7. Облік незавершеного виробництва і обчислення фактичної собівартості 

готової продукції. 

8. Склад витрат виробничої собівартості: прямі матеріальні витрати, прямі 

витрати на оплату праці, інші прямі витрати та змінні і постійні розподілені 

загальновиробничі витрати. 

9. Склад витрат собівартості реалізованої продукції: виробнича собівартість 

продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати і наднормативні 

виробничі витрати.  

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 

10. Мета, принципи і напрями класифікації витрат.  

11. Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності 

підприємства.  

12. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна 

характеристика. 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат 

13. Сутність собівартості та завдання калькулювання собівартості продукції.  

14. Об’єкти обліку виробничих витрат та об’єкти калькулювання. 

15. Склад і види собівартості продукції. 

16. Методи обліку затрат на виробництво продукції. 

17. Методи і принципи калькуляції. 

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами 

18. Калькулювання повних витрат, як включення до собівартості всіх змінних 

(прямих та змінних виробничих накладних витрат) і постійних виробничих 

накладних витрат. 

19. Калькулювання собівартості по замовленнях. 

20. Калькулювання собівартості по процесах. 

21. Облік і розподіл виробничих накладних витрат. 

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 



22. Калькулювання змінних витрат, як включення до собівартості готової і 

реалізованої продукції всіх змінних (прямих та змінних виробничих накладних) 

витрат. 

23. Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і 

калькуляцією собівартості за змінними витратами. 

24. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і директ-

костінгу. 

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

25. Значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за 

нормативними витратами. 

26. Організація нормативного методу обліку витрат і калькулювання 

собівартості продукції. 

27. Система «стандарт-кост» - особливості обліку витрат і калькулювання 

собівартості та переваги їх використання. 

28. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток. 

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

29. Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку 

«витрати-обсяг-прибуток». 

30. Методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток».  

31. Порядок визначення точки беззбитковості. 

32. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для одержання бажаного 

прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності.  

33. Поріг рентабельності та маржинальний запас міцності.  

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

34. Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень. 

35. Характеристика та порядок формування релевантної і нерелевантної 

інформації. 

36. Формування інформації для прийняття рішень у процесі постачання. 

37. Формування інформації для прийняття рішень у процесі виробництва. 

38. Формування інформації для прийняття рішень у процесі реалізації. 

39. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень. 

Тема 10. Бюджетування і контроль витрат 

40. Сутність бюджетування і види бюджетів, що складаються на підприємстві. 

41. Порядок складання та взаємоузгодження бюджетів. 

42. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень.  

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності 

43. Поняття і класифікація центрів відповідальності.  

44. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності.  

45. Облік і оцінка діяльності центрів витрат.  

46. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.  



47. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. 

Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку 

48. Загальні принципи побудови бухгалтерського обліку та необхідність його 

поділу на фінансовий і управлінський. 

49. Об’єкти фінансового та управлінського обліку. 

50. Взаємозв’язок та відмінності фінансового та управлінського обліку. 

 

 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ 

 Конкурсний відбір проводиться згідно конкурсного балу, який обчислюється 

шляхом додавання результату фахового вступного випробування, середнього 

балу документа (додатка до диплому бакалавра) про перший (бакалаврський) 

рівень вищої освіти та результату вступного іспиту з іноземної мови.  Середній 

бал диплому та конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним 

Правилами прийому, та вноситься до Єдиної бази. У разі, коли на одне місце 

претендують декілька вступників з однаковим результатом іспиту, приймальна 

комісія враховує середній бал додатку до диплому бакалавра.   

  

4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

Завдання для фахового вступного випробування на навчання за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти на основі відповідного першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти включає: - 30 тестових завдань з 

дисциплін: «Фінансовий облік»; «Аудит»; «Управлінський облік». 

Білети мають різні варіанти завдань, приблизно однакового рівня складності.  
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	Спеціальність 071 «Облік і оподаткування» (Освітня програма «Облік і аудит в управлінні підприємницькою діяльністю») направлена на підготовку високопрофесійних фахівців у сфері обліку, аудиту, оподаткування та бізнес-аналітики здатних оцінювати та ана...
	Метою фахового вступного випробування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» є визначення рівня професійних знань, умінь та навичок необхідних для опанування дисциплін за програмою підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіт...
	Фахове вступне випробування здійснюється шляхом оцінювання рівня професійних знань, умінь та навичок абітурієнтів з використанням загальнодержавних методів комплексної діагностики.
	Зміст програми фахового вступного випробування. Для фахового вступного випробування при прийомі на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» екзаменаційні завдання формуються з наступних дисцип...
	1.  «Фінансовий облік»
	2. «Аудит»;
	3. «Управлінський облік».
	Фахове вступне випробування проводиться в письмовій формі та триває 2 академічні години. Під час випробування використовується кулькова або гелева ручка чорного чи синього кольору та калькулятор. Усі інші речі та пристрої використовувати заборонено. М...
	2. ПРОГРАМОВІ ВИМОГИ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ
	2.1  «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»
	Перелік теоретичних питань, що виносяться на фахове вступне випробування:
	Тема: Основи побудови фінансового обліку
	1. Поняття та завдання організації бухгалтерського обліку.
	2. Поняття та основні принципи облікової політики підприємства.
	3. Регулювання та організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві.
	4. Форми ведення бухгалтерського обліку.
	5. Формування облікової політики.
	6. Документальне оформлення облікової політики підприємства.
	7. Зміна облікової політики.
	Тема: Облік грошових коштів
	8. Облік касових операцій в національній валюті України.
	9. Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги.
	10. Порядок одержання грошових коштів у банку і здавання готівки до банку.
	11. Облік касових операцій в іноземній валюті.
	12. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків у банку.
	13. Основні форми безготівкових розрахунків в Україні.
	14. Облік коштів на поточних рахунках в банку у національній валюті.
	15. Облік коштів на поточних рахунках в банку в іноземній валюті.
	16. Облік операцій на інших рахунках в банку.
	Тема: Облік фінансових інвестицій
	17. Поняття та класифікація фінансових інвестицій.
	18. Оцінка фінансових інвестицій.
	19. Облік придбання фінансових інвестицій.
	20. Облік вибуття фінансових інвестицій.
	21. Облік довгострокових фінансових інвестицій за методом участі в капіталі.
	22. Облік довгострокових фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю.
	23. Облік вибуття довгострокових фінансових інвестицій. Тема: Облік дебіторської заборгованості
	24. Поняття та оцінка дебіторської заборгованості.
	25. Класифікація дебіторської заборгованості.
	26. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
	27. Облік та порядок створення резерву сумнівних боргів.
	28. Облік розрахунків за майно, передане в оперативну оренду.
	29. Облік заборгованості за майно, передане в фінансову оренду.
	30. Облік розрахунків з підзвітними особами.
	31. Облік розрахунків за виданими авансами.
	32. Облік розрахунків за претензіями.
	33. Облік розрахунків за довгостроковими векселями одержаними.
	34. Облік розрахунків за короткостроковими векселями одержаними.
	35. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.
	36. Облік розрахунків з іншими дебіторами.
	Тема: Облік основних засобів
	37. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів.
	38. Облік надходження основних засобів.
	39. Облік зносу (амортизації) основних засобів.
	40. Облік вибуття основних засобів.
	41. Облік ремонтів основних засобів.
	42. Поняття, класифікація та оцінка інших необоротних матеріальних активів.
	43. Облік надходження інших необоротних матеріальних активів.
	44. Облік амортизації інших необоротних матеріальних активів.
	45. Облік вибуття інших необоротних матеріальних активів.
	Тема: Облік нематеріальних активів
	46. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів.
	47. Облік надходження нематеріальних активів.
	48. Облік амортизації нематеріальних активів.
	49. Облік вибуття нематеріальних активів.
	Тема: Облік виробничих запасів
	50. Поняття, оцінка та класифікація запасів.
	51. Поняття та облік наявності й руху малоцінних та швидкозношуваних предметів.
	52. Облік запасів на складі. Документальне оформлення надходження запасів на склад та відпуску зі складу.
	53. Синтетичний та аналітичний облік надходження і використання виробничих запасів.
	54. Облік транспортно-заготівельних витрат.
	Тема: Облік витрат виробництва
	55. Поняття, склад і класифікація витрат виробництва.
	56. Методи обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.
	57. Облік витрат основного виробництва.
	58. Облік витрат допоміжних виробництв.
	59. Облік загальновиробничих витрат.
	60. Облік витрат виробництва з використанням рахунків класу 8 «Витрати за елементами».
	61. Облік витрат майбутніх періодів.
	Тема: Облік готової продукції
	62. Поняття, оцінка та класифікація готової продукції.
	63. Документування господарських операцій, пов’язаних з рухом готової продукції.
	64. Поняття, оцінка та облік операцій з оприбуткування готової продукції.
	65. Синтетичний та аналітичний облік реалізації готової продукції (робіт, послуг).
	Тема: Облік довгострокових зобов’язань
	66. Поняття та класифікація зобов’язань.
	67. Форми безготівкових розрахунків в Україні.
	68. Облік розрахунків з вітчизняними постачальниками та підрядниками.
	69. Облік розрахунків з іноземними постачальниками та підрядниками.
	70. Поняття та класифікація кредитів. Облік довгострокових кредитів банку.
	71. Облік зобов’язань за облігаціями.
	72. Облік зобов’язань з фінансової оренди.
	73. Облік розрахунків за довгостроковими векселями виданими.
	Тема: Облік поточних зобов’язань
	74. Облік короткострокових кредитів банку.
	75. Облік короткострокових кредитів банку.
	76. Облік розрахунків за іншими операціями.
	77. Облік розрахунків за короткостроковими векселями виданими.
	78. Облік розрахунків з учасниками.
	79. Оцінка та порядок ведення обліку забезпечень майбутніх витрат і платежів.
	Тема: Облік праці та її оплати
	80. Поняття, форми, системи та види оплати праці.
	81. Облік використання робочого часу та виробітку робітників.
	82. Порядок нарахування основної заробітної плати.
	83. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці.
	84. Облік утримань із заробітної плати.
	85. Порядок нарахування та облік відпускних.
	86.Порядок нарахування та облік допомоги з тимчасової непрацездатності.
	87. Облік розрахунків за страхуванням.
	Тема: Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів
	88. Облік розрахунків за податком на додану вартість.
	89. Облік розрахунків за податком на доходи фізичних осіб.
	90. Облік розрахунків за акцизним податком.
	91. Облік розрахунків за податком на прибуток.
	Тема: Облік доходів і витрат
	92. Поняття, порядок визнання та оцінка доходів і витрат.
	93. Класифікація доходів та витрат.
	94. Порядок формування та облік собівартості реалізації.
	95. Облік адміністративних витрат.
	96. Облік витрат на збут.
	97. Склад та облік інших операційних витрат.
	98. Облік фінансових витрат.
	99. Облік втрат від участі в капіталі.
	100.Облік доходу від реалізації.
	101.Склад та облік іншого операційного доходу.
	102.Облік доходів фінансової діяльності.
	103.Облік доходів і витрат іншої діяльності.
	Тема: Облік фінансових результатів підприємства
	104.Поняття та порядок формування фінансових результатів діяльності підприємств.
	105.Облік фінансових результатів операційної діяльності підприємств.
	106.Облік фінансових результатів фінансової діяльності підприємств.
	107.Облік фінансових результатів іншої діяльності підприємств. Тема: Облік власного капіталу
	108.Поняття, оцінка, функції та класифікація власного капіталу.
	109.Порядок відображення в обліку операцій з формування статутного капіталу господарських товариств.
	110.Облік змін статутного капіталу публічних та приватних акціонерних товариств. 111.Облік змін статутного капіталу ТзОВ.
	112.Облік капіталу у дооцінках.
	113.Облік додаткового капіталу.
	114.Облік резервного капіталу.
	115.Облік вилученого капіталу.
	116.Облік неоплаченого капіталу.
	117.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
	118.Облік цільового фінансування і цільових надходжень.
	Тема: Фінансова звітність підприємства
	119.Склад та класифікація звітності.
	120.Порядок складання і подання за призначенням фінансової звітності.
	121.Порядок складання Балансу (Звіту про фінансовий стан).
	122.Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід).
	123.Порядок складання Звіту про рух грошових коштів (за прямим методом).
	124.Порядок складання звіту про власний капітал.
	125.Порядок складання приміток до фінансової звітності.
	2.2  «АУДИТ»
	Перелік теоретичних питань, що виносяться на фахове вступне випробування: (1)
	Тема 1. Сутність і предмет аудиту
	1. Аудит в системі господарського контролю та його значення.
	2. Сутність аудиту, його мета та завдання.
	3. Класифікація аудиту.
	4. Предмет і об’єкти аудиту.
	5. Відмінність аудиту від інших форм фінансового контролю.
	Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне забезпечення
	6. Система регулювання аудиторської діяльності в Україні.
	7. Організація і регулювання аудиторської діяльності в Україні.
	8. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю.
	9. Атестація аудиторів в Україні.
	10. Правовий статус аудиторів та аудиторських фірм.
	11. Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності.
	Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
	12. Метод аудиту, його характеристика.
	13. Методичні прийоми організації аудиту.
	14. Основна мета і завдання використання аудиторських тестів.
	15. Загальний огляд фінансової звітності підприємства.
	16. Критерії та ознаки оцінки аудитором фінансової звітності.
	Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю
	17. Сутність та правила оцінювання аудиторського ризику.
	18. Фактори, що впливають на аудиторські ризики.
	19. Методика визначення аудиторського ризику.
	20. Поняття та методика оцінки суттєвості в аудиті.
	21. Помилки та шахрайство в аудиті.
	22. Оцінка системи внутрішнього контролю і внутрішнього аудиту на підприємстві.
	Тема 5. Планування аудиту
	23. Зміст процесу аудиту та характеристика його етапів.
	24. Договір на проведення аудиту, вимоги до його змісту.
	25. Планування аудиту: мета і принципи.
	26. Основні фактори, що впливають на процес планування.
	27. Формування програми аудиту.
	28. Договір про проведення аудиту фінансової звітності та вимоги до його змісту
	29. Порядок розробки, затвердження і використання договору, загального плану і програми аудиту.
	Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
	30. Поняття та класифікація аудиторських доказів.
	31. Джерела аудиторських доказів: прийоми і способи одержання.
	32. Основні процедури отримання аудиторських доказів: перевірка, спостереження, опитування і підтвердження, підрахунок та аналітичні процедури.
	33. Докази: прямі, непрямі; зовнішні, внутрішні.
	34. Поняття та класифікація робочих документів аудитора.
	35. Суть і структура робочого документа та вимоги до його складання.
	36. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора.
	Тема 7. Аудит фінансової звітності
	37. Організація аудиту фінансової звітності.
	38. Методологічні основи процесу аудиту фінансової звітності: мета, предмет, завдання і об’єкти вивчення фінансової звітності.
	39. Основні етапи, особливості та правові і нормативні засади проведення перевірки фінансової звітності.
	40. Аудит обліку і звітності за операціями з грошовими коштами.
	41. Аудит обліку і звітності за операціями з дебіторською заборгованістю.
	42. Аудит обліку і звітності за операціями із запасами.
	43. Аудит обліку і звітності за операціями з основними засобами.
	44. Аудит обліку і звітності за операціями з нематеріальними активами.
	45. Аудит обліку і звітності за операціями з власним капіталом.
	46. Аудит обліку і звітності за операціями з кредитами банку.
	47. Аудит обліку і звітності за операціями щодо розрахунків з постачальниками та підрядниками.
	48. Аудит обліку і звітності за операціями щодо розрахунків за податками і платежами.
	49. Аудит обліку і звітності за операціями щодо розрахунків з оплати праці.
	50. Організація і методика аудиту витрат діяльності.
	51. Організація і методика аудиту доходів та фінансових результатів.
	Тема 8. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
	52. Загальне поняття про аудиторський звіт та інші підсумкові документи аудитора.
	53. Сутність та структура аудиторського звіту.
	54. Види та типи аудиторської думки.
	55. Типи модифікованої аудиторської думки.
	56. Основні підходи до вибору аудиторської думки. Вимоги до складання аудиторського звіту.
	57. Складання аудиторського звіту за результатами виконання спеціальних завдань.
	58. Складання звіту за результатами виконаних аудиторських послуг.
	Тема 9. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види
	59. Поняття та види аудиторських послуг.
	60. Форми аудиторських послуг та їх характеристика.
	61. Умови та підстави для здійснення процесу аудиту та надання інших аудиторських послуг.
	Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти
	62. Сутність внутрішнього аудиту, його об’єкти та суб’єкти.
	63. Сутність внутрішнього контролю, його мета та завдання.
	64. Спільність та відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом.
	65. Об’єкти і суб’єкти внутрішнього аудиту.
	66. Організація діяльності внутрішніх аудиторів та виконання організаційної і контрольної функції.
	67. Оцінка результатів роботи внутрішнього аудитора.
	68. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю.
	2.3  «Управлінський облік»
	Перелік теоретичних питань, що виносяться на фахове вступне випробування: (2)
	Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
	1. Сутність управлінського обліку, його мета та основні завдання.
	2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку.
	3. Принципи та функції управлінського обліку.
	4. Користувачі інформації в управлінському обліку.
	Тема 2. Склад витрат виробництва
	5. Загальна характеристика виробничих витрат.
	6. Характеристика загальновиробничих витрат, їх облік та розподіл.
	7. Облік незавершеного виробництва і обчислення фактичної собівартості готової продукції.
	8. Склад витрат виробничої собівартості: прямі матеріальні витрати, прямі витрати на оплату праці, інші прямі витрати та змінні і постійні розподілені загальновиробничі витрати.
	9. Склад витрат собівартості реалізованої продукції: виробнича собівартість продукції, нерозподілені постійні загальновиробничі витрати і наднормативні виробничі витрати.
	Тема 3. Класифікація і поведінка витрат
	10. Мета, принципи і напрями класифікації витрат.
	11. Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства.
	12. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна характеристика.
	Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат
	13. Сутність собівартості та завдання калькулювання собівартості продукції.
	14. Об’єкти обліку виробничих витрат та об’єкти калькулювання.
	15. Склад і види собівартості продукції.
	16. Методи обліку затрат на виробництво продукції.
	17. Методи і принципи калькуляції.
	Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами
	18. Калькулювання повних витрат, як включення до собівартості всіх змінних (прямих та змінних виробничих накладних витрат) і постійних виробничих накладних витрат.
	19. Калькулювання собівартості по замовленнях.
	20. Калькулювання собівартості по процесах.
	21. Облік і розподіл виробничих накладних витрат.
	Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами
	22. Калькулювання змінних витрат, як включення до собівартості готової і реалізованої продукції всіх змінних (прямих та змінних виробничих накладних) витрат.
	23. Відмінність між калькуляцією собівартості з повним розподілом витрат і калькуляцією собівартості за змінними витратами.
	24. Переваги і недоліки калькуляції з повним розподілом витрат і директ-костінгу.
	Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами
	25. Значення системи обліку та калькулювання собівартості продукції за нормативними витратами.
	26. Організація нормативного методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
	27. Система «стандарт-кост» - особливості обліку витрат і калькулювання собівартості та переваги їх використання.
	28. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток.
	Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
	29. Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток».
	30. Методи аналізу «витрати-обсяг-прибуток».
	31. Порядок визначення точки беззбитковості.
	32. Розрахунок обсягу діяльності, необхідного для одержання бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу діяльності.
	33. Поріг рентабельності та маржинальний запас міцності.
	Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень
	34. Значення облікової інформації для прийняття управлінських рішень.
	35. Характеристика та порядок формування релевантної і нерелевантної інформації.
	36. Формування інформації для прийняття рішень у процесі постачання.
	37. Формування інформації для прийняття рішень у процесі виробництва.
	38. Формування інформації для прийняття рішень у процесі реалізації.
	39. Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.
	Тема 10. Бюджетування і контроль витрат
	40. Сутність бюджетування і види бюджетів, що складаються на підприємстві.
	41. Порядок складання та взаємоузгодження бюджетів.
	42. Контроль за виконанням бюджетів та аналіз відхилень.
	Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності
	43. Поняття і класифікація центрів відповідальності.
	44. Принципи обліку, звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності.
	45. Облік і оцінка діяльності центрів витрат.
	46. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.
	47. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій.
	Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку
	48. Загальні принципи побудови бухгалтерського обліку та необхідність його поділу на фінансовий і управлінський.
	49. Об’єкти фінансового та управлінського обліку.
	50. Взаємозв’язок та відмінності фінансового та управлінського обліку.
	3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ
	Конкурсний відбір проводиться згідно конкурсного балу, який обчислюється шляхом додавання результату фахового вступного випробування, середнього балу документа (додатка до диплому бакалавра) про перший (бакалаврський) рівень вищої освіти та результат...
	4. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
	Завдання для фахового вступного випробування на навчання за другим (магістерським) рівнем вищої освіти на основі відповідного першого (бакалаврського) рівня вищої освіти включає: - 30 тестових завдань з дисциплін: «Фінансовий облік»; «Аудит»; «Управлі...
	Білети мають різні варіанти завдань, приблизно однакового рівня складності.
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