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Програма вступного фахового випробування для осіб, які на основі ступеня бакалавра, 

магістра, ОКР спеціаліста, вступають на навчання для здобуття ступеня магістра, базується 

на знаннях, отриманих при вивченні наступних дисциплін: 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 
Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Визнання, 

оцінка та класифікація основних засобів. Облік наявності та надходження основних засобів. 

Облік вибуття основних засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік зносу 

(амортизації) основних засобів та відображення в облікових регістрах та звітності. Облік 

переоцінки основних засобів. Облік орендних та лізингових операцій. Інвентаризація основних 

засобів. Бухгалтерський облік інших необоротних активів.   

Облік грошових коштів. Економічна суть грошових коштів, завдання їх обліку. 

Організація грошового обігу і розрахунків підприємства. Порядок ведення грошових коштів в 

касі в національній та іноземній валюті. Облік грошових коштів по рахунках в банку в 

національній та іноземній валюті. Облік інших коштів. Інвентаризація грошових коштів 

Облік розрахунків за векселями та фінансових інвестицій. Економічна сутність та 

види векселів. Облік короткострокових векселів. Облік довгострокових векселів.Фінансові 

інвестиції, їх визнання, види та оцінка. Облік операцій з довгостроковими фінансовими 

інвестиціями. Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями. 

 Облік дебіторської заборгованості. Характеристика П(С)БО 10 "Дебіторська 

заборгованість". Облік заборгованості за майно, що передано у фінансову оренду. Облік іншої 

довгострокової дебіторської заборгованості. Визначення основних понять поточної дебіторської 

заборгованості. Облік заборгованості покупців і замовників, відображення її в облікових 

регістрах та звітності.  Облік резервів сумнівних боргів.  Облік розрахунків за авансами 

виданими. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими 

доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих 

збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. 

Облік виробничих запасів. Економічний зміст запасів: визнання та завдання обліку. 

Класифікація та оцінювання запасів. Методи визначення собівартості запасів. Документальне 

оформлення надходження і витрачання виробничих запасів. Організація складського 

господарства. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Інвентаризація товарно-

матеріальних цінностей.  

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів. Економічний зміст 

малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік малоцінних та швидкозношуваних 

предметів у місцях зберігання і експлуатації. Синтетичний та аналітичний облік малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Облік поточних біологічних активів тваринництва. Визначення,  класифікація  і 

оцінка поточних біологічних активів тваринництва. Первинний облік наявності і руху тварин. 

Синтетичний  і аналітичний облік поточних біологічних активів тваринництва. 

Облік нематеріальних активів. Економічна суть, класифікація та оцінка нематеріальних 

активів. Первинний облік нематеріальних активів. Синтетичний та аналітичний облік 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Особливості обліку гудвілу. 

 Облік довгострокових біологічних активів  Облік надходження довгострокових 

біологічних активів.  Облік зміни вартості довгострокових біологічних активів. Облік вибуття 

довгострокових біологічних активів. Інвентаризація довгострокових біологічних активів. 

 Облік сільськогосподарської продукції. Первісне визнання сільськогосподарської 

продукції. Облік вибуття сільськогосподарської продукції. Облік внутрігосподарського 

використання сільськогосподарської продукції. Облік товарів.  

Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками. Поняття, класифікація та 

оцінка зобов’язань. Сутність постачання. Призначення обліку розрахунків із постачальниками. 

Документальне оформлення операцій із  постачальниками і підрядчиками. Облік розрахунків із 

постачальниками і підрядчиками. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей і їх 

облік. 
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Облік кредитних операцій. Зміст кредиту та умови його надання. Облік 

короткострокових позик банку. Облік довгострокових кредитів банку. 

Облік розрахунків за податками і платежами. Синтетичний облік розрахунків за 

податками і платежами. Аналітичний облік розрахунків за податками і платежами. 

Облік розрахунків за страхуванням та іншими зобов’язаннями. Облік розрахунків з 

пенсійним фондом за єдиним соціальним внеском. Облік розрахунків за загальним обов’язковим 

страхуванням у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. Облік розрахунків за майновим 

страхуванням. Облік розрахунків  за іншими поточними зобов’язаннями та за іншими 

операціями. Облік довгострокових зобов’язань 

Облік капіталу підприємства та забезпечення зобов’язань. Власний капітал та його 

складові. Фінансовий облік статутного капіталу та розрахунків із засновниками. Звітність про 

власний капітал. Фінансовий облік при ліквідації товариства. Резерв сумнівних боргів. Резервний 

капітал. Резерв на виплату відпусток. Резерв на виконання гарантійних  зобов’язань. Облік 

вилученого капіталу. Облік нерозподіленого прибутку 

Облік праці та її оплати. Зміст, форми та системи оплати праці. Облік особового складу 

та відпрацьованого часу. Визначення заробітку при погодинній та відрядній оплаті праці. Облік 

нарахування  заробітної плати та розрахунків з працівниками. Облік утримань із заробітної 

плати. Синтетичний і аналітичний облік праці та її оплати. Облік витрат на відпустки 

працівників. Розрахунок середньої заробітної плати. 

Облік формування доходів витрат і фінансових результатів операційної,  фінансової, 

інвестиційної та іншої діяльності підприємств. Визначення та класифікація доходів. 

Первинний облік реалізації. Синтетичний та аналітичний облік товарів, робіт і послуг. 

Відображення процесу реалізації в реєстрах журнально-ордерної форми. Облік формування 

доходу і витрат іншої операційної діяльності. Облік формування доходу і витрат фінансової 

діяльності. Облік формування доходу і витрат іншої звичайної діяльності.  

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

Загальна характеристика управлінського обліку та методологічні основи обліку 

витрат. Поняття управлінського обліку.  Етапи розвитку управлінського обліку та його сучасні 

концепції. Організація управлінського обліку на підприємстві. Економічний зміст витрат 

виробництва і завдання їх обліку. Класифікація витрат виробництва.  Управлінські судження при 

визначенні  поведінки витрат. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат. Методи обліку 

витрат. 

Системи обліку та калькулювання за повними, змінними та нормативними 

витратами. Поведінка витрат і методи визначення функції витрат. Фактори впливу на поведінку 

витрат. Поведінка змінних, постійних і змішаних витрат. Облік  і  калькулювання за повними 

витратами (система «абзорпшен-кост»). Переваги і недоліки системи «абзорпшен-кост». Облік  і  

калькулювання за змінними витратами (система «директ-кост»). Переваги і недоліки системи 

«директ-кост». Облік  і  калькулювання за нормативними витратами (система «стандарт-кост»). 

Переваги і недоліки системи «стандарт-кост». 

 Облік витрат на організацію виробництва і управління. Економічний зміст витрат на 

організацію виробництва і управління.  Особливості обліку адміністративно-управлінських 

витрат в аграрних формуваннях та підприємствах інших галузей народного господарства. Облік 

та розподіл загальновиробничих витрат. Облік та списання адміністративних витрат.  Облік 

витрат майбутніх періодів.   Методика віднесення витрат майбутніх періодів та об’єкти обліку. 

  Облік основного виробництва в аграрних формуваннях. Біологічні перетворення в 

рослинництві та їх вплив на побудову системи управлінського обліку. Об'єкти та завдання обліку 

витрат у рослинництві. Первинний облік витрат і виходу продукції рослинництва. Синтетичний 

та аналітичний облік  витрат і виходу продукції рослинництва. Методика визначення 

собівартості продукції рослинництва і списання різниці між справедливою вартістю та 

фактичною собівартістю. 

Біологічні перетворення в тваринництві та їх вплив на побудову системи управлінського 

обліку Об'єкти та завдання обліку витрат у тваринництві.  Первинний облік витрат та виходу 

продукції тваринництва. Аналітичний і синтетичний облік витрат і виходу продукції 
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тваринництва. Методика визначення собівартості продукції тваринництва і списання різниці між 

її справедливою вартістю і фактичною собівартістю. 

Облік промислових виробництв в аграрних формуваннях. Види  промислових  

виробництв  у  сільському  господарстві,  їх  значення  та  завдання  обліку.  Об’єкти  і  методи  

обліку  витрат промислових виробництв. Номенклатура  і  зміст  статей  витрат  промислових  

виробництв. Первинний  облік  в  окремих  видах промислових  виробництвах. Синтетичний  та  

аналітичний  облік витрат  і  виходу  продукції  промислових  виробництв. Обчислення  

собівартості  продукції  і  послуг  промислових  виробництв. Особливості визначення собівартості 

продукції окремих видів промислових виробництв.  

Облік допоміжних та обслуговуючих виробництв в аграрних формуваннях. Види 

допоміжних виробництв та їх роль в обслуговуванні основних  галузей сільськогосподарського 

виробництва. Документальне оформлення та облік витрат у ремонтній майстерні.   Облік витрат 

на роботу автомобільного транспорту.  Облік витрат електро-, водо-, тепло-, газопостачання. 

Облік витрат гужового транспорту.  Обчислення собівартості робіт і послуг допоміжних 

виробництв. Методологічні основи  і завдання  обліку  в обслуговуючих виробництвах і 

господарствах. Види обслуговуючих господарств та об'єкти   обліку. Облік витрат і доходів в 

обслуговуючих виробництвах і господарствах.                    

Оцінка взаємозв’язку витрат,  обсягу діяльності та прибутку підприємства. Методи 

аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз впливу зміни витрат та 

обсягу виробництва і реалізації продукції на прибуток підприємства. Визначення точки 

беззбитковості за допомогою системи рівнянь. Аналіз взаємозв’язку  «витрати-обсяг-прибуток». 

Маржинальний метод визначення точки беззбитковості. Графічний  аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності та прибутку. Аналіз взаємозв’язку  «витрати-обсяг-прибуток» за умов 

асортиментності продукції (багатопродуктового виробництва). Сутність ефекту операційного 

левериджу.  

Аналіз релевантності інформації для  прийняття управлінських рішень. Сутність 

релевантного підходу у процесі прийняття управлінських рішень. Перше та друге правило 

релевантності. Типи управлінських рішень.  Оцінка інформації у процесі прийняття операційних 

управлінських рішень. Оптимальне використання ресурсів в процесі прийняття управлінських 

рішень.  

Бюджетування. Бюджетування як інструмент управлінського контролю.  Види бюджетів. 

Основні підходи до процесу бюджетування. Порядок взаємоузгодження фінансових та 

операційних бюджетів на підприємстві. Бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів. 

Контролінг як система контролю і управління витратами.   

 Облік за центрами відповідальності. Становлення та розвиток обліку відповідальності. 

Сутність центрів відповідальності.  Типи центрів відповідальності. Оцінка діяльності центрів 

відповідальності. Трансфертне ціноутворення. Порядок складання системи управлінської 

звітності за центрами відповідальності. Контроль та внутрішня звітність за центрами 

відповідальності. 

 

КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ ТА СБЕ 
Теоретичні основи і принципи організації контролю в Україні. Історичні передумови 

розвитку контролю в Україні. Сутність, завдання і функції контролю. Класифікація 

організаційних форм і видів контролю. Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль і його 

функції. Права, обов’язки і відповідальність посадових осіб, які здійснюють функції контролю.  

Організація і методика контролю і ревізії.  Зміст, предмет та об’єкти контролю. Метод 

та методичні прийоми контролю. Характеристика документальних прийомів контролю. 

Характеристика органолептичних (фактичних) прийомів контролю. Класифікація ревізії 

фінансово-господарської діяльності. Класифікація інвентаризацій, та їх роль у проведені ревізії. 

Організація і планування  контрольно-ревізійної роботи Планування контрольно-

ревізійної роботи. Основні етапи проведення ревізії. Узагальнення і оформлення результатів 

ревізії. Прийняття рішень за результатами ревізії та контроль за їх виконанням  

Контроль і ревізія грошових коштів. Завдання, послідовність, джерела ревізії грошових 

коштів. Ревізія каси та дотримання умов зберігання грошових коштів. Контроль і ревізія касових 
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операцій. Контроль і ревізія операцій з рахунків у банках. Контроль і ревізія інших грошових 

коштів. 

 Контроль і ревізія розрахункових і кредитних операцій. Завдання, джерела інформації  

та послідовність контролю розрахункових операцій. Ревізія розрахунків з покупцями та 

замовниками,  постачальниками та підрядчиками. Ревізія розрахунків з підзвітними особами. 

Ревізія розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Ревізія розрахунків по претензіях і 

відшкодуванню матеріальних збитків. Контроль і ревізія кредитних операцій 

 Контроль і  ревізія розрахунків з оплати праці. Завдання,  джерела та послідовність 

проведення ревізії праці та її оплати. Організація внутрішньогосподарського контролю праці та її 

оплати. Контроль організації, нормування та використання трудових ресурсів. Контроль і ревізія 

розрахунків з оплати праці. 

Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів. Завдання, джерела і 

черговість контролю.  Контроль дотримання умов збереження основних засобів. Контроль 

операцій по руху основних засобів. Контроль правильності нарахування зносу (амортизації) 

основних засобів. Особливості ревізій нематеріальних активів.  

Контроль і ревізія запасів Завдання, джерела інформації та черговість контролю. Ревізія 

умов збереження товарно-матеріальних цінностей. Ревізія операцій щодо надходження та 

витрачання товарно-матеріальних цінностей. Завдання, джерела інформації та послідовність 

ревізії поточних біологічних активів. Фактичний контроль поточних біологічних активів 

тваринництва. Документальний контроль руху тварин та стану зооветеринарного, 

бухгалтерського та статистичного обліку і звітності про наявність і рух тварин. Особливості 

ревізії малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

Контроль і ревізія виробничої діяльності Завдання, джерела, послідовність  контролю. 

Контроль і ревізія витрат на виробництво і собівартості продукції. Контроль і ревізія основного 

виробництва. Контроль і ревізія загальновиробничих і адміністративних витрат. 

 Контроль і ревізія доходів та результатів діяльності,  власного капіталу  та 

забезпечення зобов’язань Контроль і ревізія доходів. Контроль і ревізія фінансових результатів. 

Контроль і ревізія операцій з власним капіталом та забезпечення зобов’язань. 

Контроль і ревізія фінансової звітності підприємства. Завдання, джерела 

інформації  і послідовність проведення контролю. Перевірка стану організації ведення 

обліку та складання фінансової звітності. 

 

АУДИТ  

Аудит в системі економічного контролю. Сутність аудиту. Виникнення та розвиток 

аудиту в системі економічного контролю.  Необхідність аудиту. Завдання та функції аудиту. 

Види аудиту, їхні цілі і завдання.  

Організаційно-економічні та правові основи аудиту. Організація аудиторської 

діяльності. Статус аудитора та сертифікація аудиторів. Аудиторські фірми та порядок їх 

створення. Права, обов’язки й відповідальність аудиторів та аудиторських фірм. Управління 

аудиторською діяльністю. Функції Аудиторської палати України. Правове регулювання 

аудиторської діяльності в Україні.  

Предмет, об’єкти та метод аудиту. Предмет аудиту, спільні і відмінні риси від інших 

форм контролю. Поняття об’єктів аудиту та їх класифікація. Метод та методичні прийоми 

аудиту. Суть і зміст методичних прийомів та аудиторських процедур. Характеристика 

документальних прийомів аудиту. Характеристика органолептичних (візуальних) прийомів 

аудиту. Методи організації аудиту (вибірковий, суцільний, комбінований способи, з 

використанням комп’ютерної техніки). Вибір форм та методів аудиту. Характер та цілі 

аналітичних процедур. 

Аудиторський ризик,  помилки і шахрайство в аудиторській практиці. Система 

економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику. Характеристика аудиторського ризику. 

Властивий ризик. Ризик контролю. Ризик не виявлення. Чинники, що впливають на величину 

аудиторського ризику. Взаємозалежність компонентів аудиторського ризику. Методика 

визначення величини аудиторського ризику. Вимоги (правила) до оцінки елементів 

аудиторського ризику. Поняття про суттєвість та її оцінювання. Помилки і обман в аудиті. 
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Використання аудиторського ризику і суттєвості в організації процесу аудиту. Методика оцінки 

суттєвості помилок у фінансовій звітності клієнта. 

Оцінка системи внутрішнього контролю. Суть, об’єкти і суб’єкти внутрішнього 

контролю. Мета і завдання системи внутрішнього контролю. Основні функції системи 

внутрішнього контролю. Середовище контролю. Процес оцінки ризиків суб’єкта 

господарювання. Процедури контролю. Моніторинг заходів контролю.  Тестування системи 

внутрішнього контролю. Оцінка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю. 

Планування, стадії та процедури аудиту. Сутність та необхідність планування в аудиті. 

Техніка і методика розроблення загальної стратегії аудиту та плану проведення аудиторської 

перевірки. Основні етапи планування аудиту. План і програма проведення аудиту. Коригування 

плану та програми проведення аудиту. Принципи планування. Планування роботи аудиторської 

фірми. Вимоги до процесу планування. Види планових документів. Послідовність проведення 

аудиту та його етапи. Аналітичні процедури: поняття, значення та необхідність їх використання в 

аудиті. 

Аудиторські докази та робочі документи аудитора. Сутність аудиторських доказів та 

значення їх в аудиті. Види аудиторських доказів. Основні вимоги до доказів. Достатність 

аудиторських доказів Джерела, методи і способи отримання аудиторських доказів. Суть та 

призначення робочих документів аудитора. Функції робочої документації. Класифікація робочих 

документів аудитора. Форма та зміст робочих документів. Вимоги до складання робочої 

документації. Конфіденційність, забезпечення зберігання й утримування робочих документів. 

Методика  аудиту  фінансової звітності. Предметна галузь аудиторського дослідження. 

Нормативна база та її використання в аудиті. Загальний огляд фінансової звітності підприємства. 

Якісні характеристики фінансової звітності. Формальна та аналітична перевірка фінансової 

звітності. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. Законодавча та нормативні бази 

аудиту фінансової звітності. Джерела інформації аудиту фінансової звітності. Процедури аудиту 

фінансової звітності. Перевірка правильності складання фінансової звітності: перевірка 

правильності складання балансу, перевірка звіту про фінансові результати, інших форм 

фінансової звітності. 

Аудит активів. Аудит обліку операцій з основними засобами та іншими необоротними 

матеріальними активами. Аудит обліку надходження переміщення, вибуття та ліквідації 

основних засобів, їх ремонту і зносу. Аудит обліку нематеріальних активів. Аудит обліку 

виробничих запасів, оцінки, наявності і використання аудиту обліку малоцінних і швидко  

зношуваних предметів. Аудит обліку готової продукції та її реалізації. Аудит обліку грошових 

коштів. Аудит обліку підзвітних сум і розрахунків з підзвітними особами. Аудит обліку 

дебіторської заборгованості, її стану. Аудит обліку витрат на виробництво продукції (виконання 

робіт та надання послуг). Аудит витрат діяльності.  

Аудит пасивів. Аудит обліку кредиторської заборгованості за розрахунками з 

постачальниками та підрядниками. Аудит установчих документів, операцій із власним капіталом 

та забезпеченням зобов’язань. Завдання та джерела інформації аудиту. Порядок аудиту 

установчих документів. Аудит власного капіталу. Аудит нерозподілених прибутків. Аудит 

забезпечення майбутніх витрат і платежів. Аудит позик банків. Аудит поточних зобов’язань. 

Аудит доходів та формування фінансових результатів і використання прибутку. 

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи. Аудиторські звіти та їх склад. 

Види аудиторських висновків та їх характеристика. Зміст і структура аудиторського висновку за 

результатами аудиту фінансової звітності. Умови надання безумовно-позитивного висновку. 

Умови надання умовно-позитивного висновку. Умови надання негативного аудиторського 

висновку. Аудиторський висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення. 

Додаткова підсумкова документація. 

 Аудиторські послуги, їх об’єкти і види. Визначення поняття аудиторських послуг. 

Вимоги до надання аудиторських послуг. Відповідальність аудиторів та клієнтів при наданні 

аудиторських послуг. Місце аудиторських послуг у загальному обсягу діяльності аудиторської 

фірми. Види аудиторських послуг. Об’єкти аудиторських послуг. Класифікація аудиторських 

послуг. Консультаційні послуги та особливості їх надання. Атестовані та не атестовані 

аудиторські послуги.  
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Внутрішній аудит. Внутрішній аудит: суть, об’єкти та суб’єкти. Організаційні аспекти 

створення служби внутрішнього аудиту на підприємстві. Класифікаційні ознаки та види 

внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Використання результатів 

роботи внутрішнього аудитора. Взаємозв’язок внутрішнього та зовнішнього аудиту. 

Нормативно-правове забезпечення внутрішнього аудиту. Методичні прийоми внутрішнього 

аудиту.  

 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 

Загальні вимоги до звітності. Мета і завдання звітності. Склад і структура звітності: 

фінансова, податкова, статистична та спеціальна. Вимоги національного стандарту до складу та 

елементів фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. Принципи 

підготовки фінансової звітності. Розкриття інформації у фінансовій звітності. Засоби 

забезпечення достовірності звітних даних. Принципи побудови форм звітності. Підготовка 

облікових даних для складання звітності. Загальні положення щодо порядку заповнення звітних 

форм. Порядок подання та оприлюднення звітності підприємств. 

Баланс підприємства (Звіт про фінансовий стан). Загальні положення НПСБО1 щодо  

ф.№1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Принципи побудови та структурування балансу. 

Аналітичні можливості балансу. Визнання статей балансу. Характеристика розділів і статей 

балансу. Загальні принципи оцінювання статей балансу. Узгодженість плану рахунків зі статтями 

активу і пасиву балансу. Особливості оцінювання та відображення в балансі необоротних і 

оборотних активів, власного капіталу, довгострокових і поточних зобов’язань. Загальна 

характеристика пасиву балансу. Підготовка облікових даних для складання балансу, методика і 

техніка заповнення форми балансу. 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). Загальні положення 

НПСБО1 щодо  ф.№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)». Структура і 

зміст Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Принципи визнання доходів і 

витрат. Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. Джерела даних для 

складання звіту. Принципи визнання доходів і витрат. Визначення показника виручки (доходу) 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) залежно від виду діяльності. Порядок визначення 

показників податку на додану вартість, суми акцизних зборів та інших відрахувань з доходу. 

Визначення собівартості реалізованої продукції та узгодження знайдених показників з даними 

відповідних декларацій і розрахунків. Визначення фінансових результатів від операційної 

діяльності. Розрахунок фінансових результатів від звичайної діяльності Визначення чистого 

прибутку (збитку) підприємства. Склад і структура елементів операційних витрат. Показники 

прибутковості акцій і порядок їх розрахунку. 

Звіт про рух грошових коштів. Загальні положення НПСБО1 щодо  ф.№3 «Звіт про 

рух грошових коштів». Призначення, структура і зміст звіту про рух грошових коштів. Джерела 

інформації для складання звіту. Методи складання звіту (прямий і непрямий). Порядок 

визначення даних про рух грошових коштів у результаті операційної діяльності в разі 

застосування прямого і непрямого методів. Порядок визначення даних про рух грошових коштів 

у результаті інвестиційної діяльності. Порядок виявлення грошових коштів у результаті 

фінансової діяльності. Розрахунок зміни обсягу (розміру) грошових коштів за звітний період. 

Узгодження показників звіту з балансом. Розкриття інформації про рух грошових коштів у 

примітках до фінансової звітності. 

Звіт про власний капітал. Загальні положення НПСБО1 щодо ф.№4 «Звіт про власний 

капітал». Елементи власного капіталу. Зміст статей про власний капітал. Порядок складання 

звіту про власний капітал. Особливості формування звітних даних про зміни зареєстрованого 

капіталу, додатково вкладеного капіталу, резервного капіталу. Розкриття інформації про зміни у 

власному капіталі у примітках до бухгалтерських звітів. 

Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. Загальні положення Стандарту 

бухгалтерського обліку «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах». Виправлення 

помилок і зміни в облікових оцінках та обліковій політиці. Події після дати балансу. Розкриття 

інформації у примітках до фінансових звітів. 

Податкова звітність. Склад податкової звітності, правила та періодичність її подання. 

Структура та зміст Декларації про прибуток підприємства. Порядок складання декларації та 
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джерела інформації. Структура та зміст Податкової декларації з податку на додану вартість. 

Порядок складання декларації та джерела інформації. Правила складання і подання Податкового 

розрахунку сум доходу, нарахованого(сплаченого) на користь платника податку і сум, 

утриманого з них податку за формою №1ДФ. Інші форми податкової звітності. Особливості 

податкової звітності підприємств, які сплачують єдиний податок. 

Спеціальна звітність. Основні положення Закону України «Про збір та облік єдиного 

внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування». Характеристика та порядок 

складання основних форм спеціальної звітності. 

Статистична звітність. Склад статистичної звітності, правила та періодичність її 

подання. Статистична звітність щодо готової продукції, її зміст, джерела інформації і порядок 

подання. Статистична звітність щодо праці, її зміст, джерела інформації і порядок подання. 

Статистична звітність щодо фінансів підприємства, її зміст джерела інформації і порядок 

подання.  

Зведена і консолідована звітність. Загальні положення НП(С)БО 2 «Консолідована 

фінансова звітність». Порядок складання консолідованої фінансової звітності. Розкриття 

формації про складання консолідованої фінансової звітності у примітках до звітності. Відбиття 

об’єднання підприємств у фінансовій звітності. Загальні положення П(С)БО19 «Об’єднання 

підприємств». Особливості складання зведеної звітності міністерств і відомств. 

 

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ 

Роль обліку в реалізації системи оподаткування. Система оподаткування та податкове 

законодавство України. Суть обліку в цілях оподаткування і його основні завдання. Загальна 

мета обліку у системі оподаткування. Законодавчі та інші нормативні документи, що 

регламентують ведення обліку з метою оподаткування. Основні проблемні питання, які 

виникають при формуванні обліку з метою оподаткування. Структура та ціль Податкового 

кодексу. Спільні та відмінні риси податкового і фінансового обліку. Методи та правила, що 

використовуються в податковому обліку. Види податків та зборів, що установлені податковим 

законодавством. Обов’язки та права, які покладені на платника податків щодо ведення обліку з 

метою оподаткування.  

Облік і звітність за податком на додану вартість.  Податок на додану вартість: зміст, 

об’єкти оподаткування, механізм справляння. Платники ПДВ. Обов’язкова та добровільна 

реєстрація платників ПДВ. Первинний і аналітичний облік податку на додану вартість. Порядок 

виписки податкової накладної. Елементи ПДВ. Дата виникнення податкового зобов’язання і 

податкового кредиту. Документи, які підтверджують право на податковий кредит. Електронне 

адміністрування ПДВ. Порядок відкриття та спрямування коштів на електронні ПДВ-рахунків. 

Визначення ліміту коштів на електронних ПДВ-рахунках. Вимоги до ведення Реєстру отриманих 

та виданих податкових накладних. Порядок реєстрації податкових накладних. Зведений 

аналітичний облік податкових зобов’язань з податку на додану вартість. Зведений аналітичний 

облік податкового кредиту з податку на додану вартість. Синтетичний облік податкового 

зобов’язання з податку на додану вартість. Синтетичний облік податкового кредиту з податку на 

додану вартість. Методика складання звітності про податок на додану вартість. Порядок подання 

декларації з податку на додану вартість.  

Облік і звітність за іншими загальнодержавними податками і зборами та єдиним 

соціальним внеском (ЄСВ).  Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб. Порядок 

формування та облік бази оподаткування з метою утримання податку з доходів фізичних осіб. 

Податкова звітність з податку на доходи фізичних осіб. Види ставок, порядок застосування 

соціальних пільг в обліку податку з доходів фізичних осіб. Облік і звітність за збором за першу 

реєстрацію транспортного засобу. Облік екологічного податку. Облік і звітність за акцизним 

податком. Облік та звітність за єдиним соціальним внеском. База оподаткування, порядок 

нарахування та відображення в обліку акцизного податку. Плата за землю – порядок 

нарахування, обліку та звітність. 

Облік і звітність за податком на прибуток. Об’єкт та база оподаткування податком на 

прибуток. Платники податку на прибуток підприємства. Реєстрація платників податку на 

прибуток. Склад та документальне забезпечення доходів, що враховуються при формуванні в 

податковому обліку об'єкта оподаткування податком на прибуток. Склад та документальне 
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забезпечення доходів від операційної діяльності згідно вимог Податкового кодексу України. 

Склад та документальне забезпечення інших доходів згідно вимог Податкового кодексу України. 

Склад та документальне забезпечення витрат операційної діяльності, що враховуються при 

формуванні в податковому обліку об'єкта оподаткування податком на прибуток. Документальне 

забезпечення витрат, що враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта 

оподаткування податком на прибуток. Склад та документальне забезпечення інших витрат, що 

враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта оподаткування податком на 

прибуток. Правила ведення податкового обліку витрат і доходів, які формують об’єкт 

оподаткування податком на прибуток. Об’єкти амортизації у податковому обліку. Податкова 

класифікація основних засобів та нематеріальних активів з метою нарахування амортизації. 

Облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів. Витрати платника податку на 

прибуток, які не підлягають амортизації у податковому обліку. Облік оподатковуваного 

прибутку підприємства та податку на прибуток. Суть позитивних та негативних податкових 

різниць. Суть відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Порядок 

обліку відстрочених податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. України. 

Методика заповнення та подання декларації про прибуток підприємства. 

 Облік і звітність за місцевими податками. Спрощена система оподаткування, обліку і 

звітності (єдиний податок). Податковий облік і звітність у платників єдиного податку 1 і 2 груп. 

Податковий облік і звітність у платників єдиного податку 3 групи. Податковий облік і звітність у 

платників єдиного податку 4 групи. Ставки єдиного податку. Метод обліку доходів у платників 

єдиного податку 1-3 групи. Облік єдиного податку як альтернативного методу оподаткування 

сільськогосподарських підприємств. Бюджетне відшкодування ПДВ у сфері сільського 

господарства: обліковий аспект та звітність. Методика заповнення та подання декларації з 

єдиного податку. Податковий облік податку на майно. 

 

ОБЛІК У БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ  

Основи побудови бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Бюджетна система 

України. Бюджетні установи і правове забезпечення їхньої діяльності. Розпорядники бюджетних 

коштів. Бюджетні асигнування, призначення. Поняття кошторису. Бюджетна класифікація: 

будова, роль, призначення. Організація обліку в бюджетних установах. План рахунків 

бюджетних установ та його структура. Форма ведення обліку в бюджетних установах. Баланс 

бюджетної установи. 

Облік доходів і видатків бюджетних установ. Основні принципи та порядок фінансування  

бюджетних установ. Склад і класифікація доходів бюджетних установ. Склад і класифікація 

видатків бюджетних установ. Касові та фактичні видатки. 

Облік фінансово-розрахункових операцій в бюджетних установах. Облік касових 

операцій. Облік безготівкових операцій. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік 

розрахунків з відшкодування завданих збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами в 

кредиторами. Облік довгострокових зобов’язань. Облік розрахунків за виконані роботи та надані 

послуги. Облік розрахунків за податками та платежами 

Облік розрахунків із заробітної плати, страхування і стипендій. Праця і зарплата в 

бюджетних установах та завдання їх обліку. Синтетичний та аналітичний облік заробітної плати. 

Облік розрахунків зі страхування. Облік розрахунків зі стипендіатами. 

Облік необоротних активів. Загальна характеристика необоротних активів бюджетної 

установи. Облік надходження необоротних активів бюджетною установою. Облік вибуття 

необоротних активів бюджетної установи. Облік зносу необоротних активів бюджетної установи. 

Ремонт і модернізація необоротних активів бюджетної установи 

Облік нематеріальних активів. Визначення та класифікація нематеріальних активів. 

Документальне оформлення руху нематеріальних активів. Облік операцій з нематеріальними 

активами. 

Облік запасів. Склад, класифікація та оцінка запасів. Облік надходження та вибуття 

запасів. Синтетичний та аналітичний облік запасів. Особливості обліку виробничих запасів. 

Облік видатків на придбання запасів. Інвентаризація в бюджетних установах та порядок 

відображення в обліку її результатів 
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Облік виробничих витрат. Характеристика розрахунків обліку виробничих витрат. Облік 

витрат виробничих (навчальних) майстерень. Облік витрат підсобних (навчальних) сільських 

господарств. Облік витрат на науково-дослідні роботи за договорами. Облік витрат на 

виготовлення експериментальних проектів. Облік витрат на заготівлю і перероблення матеріалів. 

Облік власного капіталу. Власний капітал бюджетної установи та його складники. 

Джерела формування майна бюджетної установи. Облік власного капіталу бюджетної установи. 

Облік фондів. Облік фонду у необоротних активах. Облік фонду у малоцінних та 

швидкозношуваних предметах. Збільшення фонду при надходженні необорних активів, МШП. 

Списання фонду при вибутті, ліквідації і безкоштовної передачі необоротних активів, МШП. 

Знос необоротних активів. 

Облік результатів виконання кошторисів та результатів переоцінок у бюджетних 

установах. Результати виконання кошторисів за загальним та спеціальними фондами, за 

результатами року. Річне закриття рахунків в бюджетних установах та їх відображення у 

звітності. Переоцінка матеріальних, нематеріальних і фінансових активів  у бюджетних 

установах. 

Методологічні основи звітності бюджетних установ. Основи складання звітності 

бюджетними установами. Порядок складання та подання фінансової звітності бюджетними 

установами. Податкова та соціальна звітність бюджетних установ. Статистична звітність 

бюджетних установ. 

 

ОБЛІК В БАНКАХ 

Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку в банках. Система 

бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема фінансового обліку; підсистема 

управлінського обліку; підсистема податкових розрахунків. Організація та забезпечення 

операційної діяльності в банках. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного 

обліку. Характеристика та особливості побудови плану рахунків бухгалтерського обліку в 

банках. Концепції фінансового обліку та звітності, що застосовуються в банках України, 

облікова політика банку. 

Облік капіталу.  Характеристика капіталу комерційного банку. Облік операцій з 

формування статутного капіталу банку. Облік операцій із власними акціями. Облік емісійних 

різниць. Облік розрахунків з акціонерами банку. Облік субординованого боргу та інших складових 

капіталу банку.  

Облік доходів і витрат. Класифікація доходів і витрат банку та відображення 

класифікаційних груп у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків. Облік доходів і витрат на 

основі базових принципів МСБО. Правила обліку доходів (витрат). Загальні принципи 

відображення в бухгалтерському обліку доходів. Загальні принципи відображення в 

бухгалтерському обліку витрат. Порядок нарахування доходів і витрат. Порядок закриття 

рахунків доходів і витрат. Визначення фінансового результату діяльності банку. Облік операцій з 

формування фондів комерційного банку за рахунок нерозподіленого прибутку. 

Облік касових операцій. Організація роботи з готівкового обігу установами банків 

України. Характеристика касових операцій. Порядок забезпечення та облік операцій з 

підкріплення банків готівкою. Інкасація грошової виручки. Касові операції банків із клієнтами та 

методика бухгалтерського обліку. Облік операцій, що проводяться вечірніми касами та касами 

перерахунку. Ревізія каси, відображення в обліку результатів ревізії. 

Облік розрахункових операцій. Відкриття банками рахунків клієнтів та використання 

коштів за цими рахунками. Принципи організації безготівкових розрахунків. Облік розрахунків з 

використанням платіжних доручень, платіжних вимог-доручень та платіжних вимог. Облік 

розрахунків з використанням розрахункових чеків та акредитивів. Облік розрахунків з 

використанням платіжних карток. Організація документообігу та обліку розрахункових операцій 

з використанням в розрахунках системи «клієнт – банк». Особливості обліку безготівкових 

розрахунків у системі електронних міжбанківських розрахунків. 

Облік депозитних операцій. Класифікація депозитів за економічним змістом і термінами 

використання коштів. Відображення класифікаційних груп депозитних операцій у Плані 

рахунків бухгалтерського обліку банків України. Активні і пасивні депозитні операції та 

відображення результатів їх проведення у фінансовій звітності. Облік залучених вкладів 
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(депозитів) клієнтів банку. Облік нарахованих і сплачених доходів за вкладними (депозитними) 

операціями.  

Облік операцій банку із кредитування. Класифікація кредитних операцій та 

номенклатура рахунків, призначених для їх обліку. Облік кредитних операцій. Бухгалтерський 

облік забезпечення кредитних операцій. Облік погашення заборгованості за наданими 

кредитами. Облік формування та використання резерву для відшкодування можливих втрат за 

кредитними операціями банків. Облік доходів за кредитними операціями. Особливості 

бухгалтерського обліку окремих видів кредитних операцій. Порядок відображення в обліку 

операцій репо, факторингових операцій та операцій з урахуванням векселів.  

Облік операцій банку із цінними паперами. Загальні підходи до оцінки і класифікації 

цінних паперів, що обліковуються в банківському портфелі. Принципи та базові засади обліку 

операцій банку з цінними паперами. Облік цінних паперів у торговому портфелі банку. Облік 

цінних паперів у портфелі банку на продаж. Облік цінних паперів у портфелі банку до 

погашення. Облік інвестицій в асоційовані та дочірні компанії. Облік доходів і витрат банку за 

операціями з цінними паперами. 

Облік операцій в іноземній валюті. Сутність та основи побудови обліку валютних 

операцій. Класифікація операцій банку з іноземною валютою. Основи облікової процедури за 

операціями з іноземною валютою. Валютна позиція банку. Облік операцій, які впливають на 

розмір відкритої валютної позиції банку. Відображення в обліку операцій з купівлі-продажу 

іноземної валюти (готівкові і безготівкові). Облік результату від операцій з іноземною валютою. 

Облік операцій банку з основними засобами та нематеріальними активами. Критерії 

визнання основних засобів і нематеріальних активів у бухгалтерському обліку. Облік операцій з 

придбання, створення основних засобів і нематеріальних активів. Відображення в обліку 

операцій з поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів. Облік 

операцій з переоцінки основних засобів. Облік амортизації основних засобів і нематеріальних 

активів. Урахування зменшення корисності основних засобів і нематеріальних активів у 

бухгалтерському обліку. Облік операцій з вибуття основних засобів і нематеріальних активів. 

Інвентаризація основних засобів і нематеріальних активів, відображення в обліку результатів 

інвентаризації. 

Облік операцій з лізингу. Економічна сутність та характеристика лізингових операцій 

комерційного банку. Облік операцій з фінансового лізингу. Облік операцій з оперативного 

лізингу. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про його одержання продавцем у 

лізинг. 

Фінансова звітність комерційних банків. Мета і необхідність подання звітності 

комерційними банками. Вимоги національних стандартів до складу та елементів фінансової 

звітності. Принципи підготовки фінансової звітності банків. Розкриття інформації у фінансовій 

звітності. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. Підготовка облікових даних для 

складання фінансової звітності. Основи побудови та подання звітності банків. Терміни подання 

квартальної, річної та річної консолідованої звітності банків.  
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Оцінювання вступного фахового випробування для здобуття освітнього ступеня магістр 

проводиться за 200 – бальною шкалою (від 100 до 200 балів): 

 питання 1-2 оцінюються максимально по 10 балів кожне; 

 питання 3-4 оцінюються максимально по 20 балів кожне; 

 питання 5 оцінюються максимально у 40 балів. 

За повну і правильну відповідь на всі запитання абітурієнт може набрати максимально 

200 балів (за 200- бальною шкалою ). 

При цьому до участі у конкурсному відборі допускаються особи, які отримали за 

результатами вступного фахового випробування не менше 140 балів. 
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