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ВСТУП 

 

В умовах переходу України до ринкової економіки зросла потреба у 

своєчасній і достовірній інформації, що забезпечує прийняття обґрунтованих 

рішень. У цьому зв’язку зростає роль фінансового обліку як складової 

частини економічної інформації. Виділення фінансового бухгалтерського 

обліку об’єктивно зумовлене відмінностями в цілях і завданнях надання 

інформації внутрішнім та зовнішнім споживачам.  

Для навчання за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 071 «Облік  

і оподаткування» (за спеціалізованими магістерськими програмами») 

вступники складають вступний фаховий іспит з дисциплін «Бухгалтерський 

облік», «Фінансовий облік 1» та «Фінансовий облік 2», «Оподаткування», 

«Облік і звітність в оподаткуванні», «Аудит», які забезпечує теоретичну і 

методологічну основу підготовки професійних висококваліфікованих 

спеціалістів з бухгалтерського обліку та оподаткування.  
Абітурієнти, що вступають на навчання за освітнім ступенем «магістр» 

напрямом підготовки (спеціальністю) 071 «Облік і оподаткування» на «1» 
курс мають  

знати:  
- суть і загальну характеристику господарського обліку, його вимірники  

і види; 

- предмет і об’єкти бухгалтерського обліку;  
- загальну характеристику методу бухгалтерського обліку та його 

складових (елементів);  
- форми бухгалтерського обліку;  
- основи фінансової звітності; 

- основи організації бухгалтерського обліку та керівництва ним;  
- нормативні та інструктивні матеріали з організації фінансового обліку 

капіталу і зобов’язань;  
- основні принципи та зміст обліку статутного, резервного, вилученого 

капіталу та нерозподіленого прибутку;  
- методологічні засади та зміст обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності;  
вміти:  
- забезпечити первинне спостереження за об’єктами бухгалтерського 

обліку шляхом документування господарських операцій і процесів;  
- забезпечити періодичну перевірку наявності стану та ефективності 

використання ТМЦ в натурі, а також наявності коштів;  
- здійснювати облік основних господарських процесів відповідно з 

П(С)БО;  
- вести облікові регістри; 

- складати баланс та інші види фінансової звітності;  
- узагальнювати дані первинної реєстрації господарських операцій з 

обліку капіталу і зобов’язань в відповідних регістрах  
- складати фінансову звітність згідно П(С)БО. 



Розділ 1. Бухгалтерський облік_ 

 

1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і 
метод [1, 2, 4–8].  

2. Бухгалтерський баланс [1, 2, 4–8].  
3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис [1, 2, 4–8; доп. 1–5]  
4. Оцінювання та калькулювання [1, 4, 8].  
5. Документація та інвентаризація, техніка і форми бухгалтерського 

обліку [1, 2, 4–8].  
6. Облік необоротних активів [1–6, 8]. 

7. Облік запасів [1–6, 8].  
8. Облік грошових коштів, дебіторської заборгованості та фінансових 

інвестицій [1–3, 5, 6, 8].  
9. Облік власного капіталу [1–3, 5, 6, 8]. 

10. Облік зобов’язань [1–3, 8]. 

11. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу [1–3, 5, 

6, 8]. 

12. Облік витрат діяльності підприємства [1–6, 8]. 

13. Облік доходів і фінансових результатів [1–6, 8].  
14. Фінансова звітність [1, 2, 4–8]. 

 

Розділ 2. Фінансовий облік 1 
 

1. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості [2, 6, 8, 9, 13, 

14].  

2. Облік виробничих запасів [2, 6, 8, 9, 14]. 

3. Облік витрат виробництва [2, 6, 8, 9].  
4. Облік необоротних активів [2, 6, 8, 14]. 

 

Розділ 3. Фінансовий облік 2_ 

 

1. Облік зобов’язань та розрахунків з бюджетом [2, 7, 8, 14]. 

2. Організація обліку оплати праці на підприємстві [2, 6–8, 14].  
3. Облік доходів діяльності [2, 6–8 ,14].  
4. Облік витрат діяльності [2, 6–8 ,14]. 

5. Облік фінансових результатів діяльності підприємства [2, 6]. 

6. Облік капіталу [2, 6–8 ,14]. 

 

Розділ 4. Оподаткування 
 

 

1. Сутність та види податків [31–44].  
2. Податкова система і податкова політика держави [31–44]. 

3. Організація податкової служби і податкової роботи [31–44].  
4. Податок на додану вартість [31–44].  
5. Акцизний збір. Мито [31–44]. 

6. Податок на прибуток підприємства [31–44]. 



7. Фіксований сільськогосподарський податок [31–44]. 

8. Податок з доходів фізичних осіб [31–44].  

9. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємства [31–44].  

10. Плата за ресурси та послуги [31–44]. 

11. Плата за землю [31–44].  
12. Інші податки [31–44]. 

13. Неподаткові платежі в бюджет [31–44]. 

14. Внески до фондів державного соціального страхування [31–44]. 

15. Ухилення від податків та перекладання податків [31–44].  

16. Податкова політика в системі державного регулювання 

економіки [31–44]. 

 

Розділ 5. Облік і звітність в оподаткуванні 

 

1. Податковий облік: його зміст та організація на підприємстві [45–54]. 

2. Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств 

[45–54]. 

3. Податковий облік та звітність з податку на додану вартість [45–54].  
4. Податковий облік та звітність з податку з доходів фізичних осіб [45– 

54].  
5. Податковий облік та звітність за спрощеною системою 

оподаткування [45–54].  
6. Податковий облік та звітність за платою за землю [45–54]. 

7. Податковий  облік  та  звітність  сільськогосподарських  виробників 

[45–54].  
8. Податковий облік та звітність з інших податків, зборів й 

обов’язкових платежів [45–54]. 
 

Розділ 6. Аудит 
1. Сутність контролю, його предмет і методи. 
2. Аудит, його зміст та класифікація. 
3. Основні принципи, предмет та метод аудиту. 
4. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності та 

аудиторського процесу. 
5. Планування, стадії та процедури аудиту. 
6. Система внутрішнього контролю на підприємстві. 
7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення шахрайства та помилки. 
8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті [55–58]. 
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Критерії оцінювання результатів 

фахового вступного випробування 

Спеціальність   071 "Облік і оподаткування" 

 

При перевірці виконання фахового вступного випробування за відповіді на 

кожне питання виставляються бали згідно з рівнем виконуваного завдання: 
 

Форма 1: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

4 виставляється, якщо при відповіді на питання надано вірну відповідь 

0 
виставляється, якщо при відповіді на питання надано невірну відповідь або 

відповідь на питання відсутня 

 

Форма 2: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

10 

При відповіді на питання чітко та ясно надані правильні та грамотні відповіді з 

використанням відповідної термінології та символіки в необхідній логічній 

послідовності. Наведено логічну послідовність розв’язання задачі. Приведені 

необхідні розрахунки, які передбачають формулювання вимог до вибору. 

Зроблені висновки за результатами розрахунків. 

http://www.vobu.com.ua/
http://www.buhgalteria.com.ua/


9 

При відповіді на питання виявлений високих рівень знань, однак при 

розв’язанні задач допущено деякі неточності та помилки. Не зроблені висновки 

за результатами розрахунків. 

8 

При відповіді на питання виявлено уміння вільно надавати правильні відповіді 

на поставлені запитання з використанням відповідної термінології та 

символіки. При виконанні розрахунків мають місце деякі неточності. Не 

зроблені висновки за результатами розрахунків. 

7 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно питання. При 

виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та помилки. Не зроблені 

висновки за результатами розрахунків. 

6 

При відповіді на питання виявлено базовий рівень знань стосовно теми питання. 

При виконанні розрахунків мають місце суттєві неточності та грубі помилки. 

Не зроблені висновки за результатами розрахунків. 

<5 Одиночні вибіркові знання стосовно питання. 

<3 Одиночні вибіркові знання стосовно теми питання. 

 

Форма 3: 

Кількість 

балів 
Критерій, за яким виставляється зазначена кількість балів 

30 Баланс підприємства за наведеними даними складений без помилок 

25 Наявність однієї помилки 

20 Наявність двох-трьох помилок 

15 Наявність чотирьох-шести помилок 

<10 Баланс підприємства не складено 

 

 

Загальна оцінка фахового вступного випробування формується в 

залежності від набраних за відповіді на питання балів наступним чином: 

 

Сума балів   Оцінка за національною шкалою  

90 – 100 відмінно   

74-89 добре  

60-73 задовільно  

0-59 незадовільно   

 

 
 
 
 
 

 


