
XMEJIbHⅢやKH疏HA叩ORAJIbHI4疏yⅢBEPCI4TET

3ATBEPⅡ2KyIO,,

Ⅱp opeKTOp

HATOB CbKIう疏

IIPOrPAMA

BCTyIIHHX BHIIPO6yBaHb即鬼3JIO6yTTfl BK叫OT ocBiTI叫IPyrOrO (MaricTePCbKOrO)

OCBiTHbOrO PiBHfl OCBiTHbO-IIPO申ecii左HOi IIPOIPaMKくくO6証K i oIIOJIaTI(yBaHHH)〉

CrIeuianbHOCTi O6正K i oIIO月aTKyBaH聯

Ha 6a3i IIePⅢOro (6aI(aJIaBPCI,KOro) ocBiTHbOrO PiBHjI

CxBaJIeHO Ha 3aCi月aHHi Ka4)eHPH O6JIiKy, ayJIIITy Ta OIIOJIaTI(yBaHHfl

IIPOTOI(OJI J¥伍6∴BizIくく18〉〉　6epe3朋　2022 p.

3aB. Ka小expoIO O6証Ky,

ayJ叩Ty Ta OIIO凪aTKyBaHmI

iM. M.Ⅱ.Bo疏IIapeHI(O K.e.H., HO叫JIap財Ca CKOPOBO「ATA

I丁poIPaMa PO3IⅢ紐ryI楓Ta CX脚IeHa Ha 3aciJ]aI血BtIeHof pa即せanyJmrery eI(OHOMi糊i

yI呼近田ⅡⅢ帆

「OnOBa Bqe芝 霜。Ⅱa 。0即餌EⅢ0

XMEJⅡ)HIⅡIbKH均2022



Вступний фаховий іспит на здобуття  другого (магістерського) 

освітнього рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» спеціальності Облік і оподаткування  

на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня 

 

Вступний фаховий іспит на здобуття освітнього ступеня магістр на базі 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр та спеціаліст спеціальності «Облік 

і аудит» охоплює п’ять дисциплін, а саме – «Фінансовий облік 1», 

«Фінансовий облік 2», «Аудит», «Управлінський облік». «аналіз 

господарської діяльності».  Структура вступного фахового іспиту враховує 

вимоги до системи знань та умінь, необхідних для ступня  магістра 

спеціальності «Облік і оподаткування». 

Метод проведення вступного фахового іспиту є тестування з 

перерахованих вище фахових дисциплін в таких обсягах:  

Аудит - 10 питань;  

Фінансовий облік І - 12питань; 

Фінансовий облік ІІ  - 12 питань; 

Аналіз господарської діяльності — 8 питань; 

Управлінський облік — 8 питань. 
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1.  Оксана ЗАМАЗІЙ, д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування ім. М.П.Войнаренко Хмельницького 

національного університету. 
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3.  Наталія ПОНОМАРЬОВА, к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту 

та оподаткування ім. М.П.Войнаренко Хмельницького 

національного університету. 

4.  Лариса ДЖУЛІЙ, к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування ім. М.П.Войнаренко Хмельницького 

національного університету. 

5.  Тетяна РЗАЄВА, к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування ім. М.П.Войнаренко Хмельницького 

національного університету.. 

6.  Ірина ФЕСУН, к.е.н., доцент кафедри обліку, аудиту та 

оподаткування ім. М.П.Войнаренко Хмельницького 

національного університету. 
 



ПРОГРАМА 

Фахових вступних випробувань на здобуття  другого (магістерського) 

освітнього рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» спеціальності Облік і оподаткування  

на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня 

 

Для здачі вступного фахового іспиту на здобуття другого (магістерського) 

освітнього рівня за освітньо-професійною програмою «Облік і 

оподаткування» спеціальності Облік і оподаткування  

на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня винесені наступні 

дисципліни: 

- Фінансовий облік 1; 

- Фінансовий облік 2; 

- Управлінський облік; 

- Аналіз господарської діяльності; 

- Аудиту 

 

Програма підготовки: 

Курс "Фінансовий облік 1' 
 

1. Класифікація і оцінка основних засобів 

2. Документація з обліку основних засобів 

3. Облік придбання основних засобів 

4. Облік надходження основних засобів в обмін на інші об'єкти 

5. Облік надходження основних засобів за іншими операціями 

6. Амортизація основних засобів, характеристика її методів 

7. Облік операцій з поліпшенням основних засобів 

8. Облік переоцінки основних засобів 

9. Облік оренди основних засобів 

10. Облік ліквідації основних засобів 

11. Облік продажу основних засобів 

12. Облік вибуття основних засобів внаслідок їх обміну на інші об'єкти 

13. Облік вибуття основних засобів внаслідок інших операцій 

14. Класифікація та первісна оцінка запасів 

15. Методи оцінки руху запасів 

16. Оцінка запасів на дату балансу 

17. Облік виробничих запасів 

18. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів 

19. Облік незавершеного виробництва та готової продукції 

20. Особливості обліку товарів 

21. Облік прямих витрат виробництва 

22. Облік та розподіл загальновиробничих витрат 

23. Облік браку у виробництві 



24. Облік адміністративних витрат 

25. Облік витрат на збут продукції 

26. Облік інших операційних витрат 

27. Характеристика загальної схеми обліку операційних витрат 

28. Облік касових операцій 

29. Облік коштів на рахунках в банках 

30. Облік інших грошових коштів 

31. Класифікація та оцінка фінансових інвестицій 

32. Облік поточних фінансових інвестицій 

33. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

34. Облік інвестицій за методом участі в капіталі 

35. Облік і оцінка боргових фінансових інвестицій 

36. Визнання та види дебіторської заборгованості 

37. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи та послуги 

38. Порядок створення та використання резерву сумнівних боргів 

39. Облік заборгованості, забезпеченої отриманим векселем 

40. Облік іншої дебіторської заборгованості 

 

Курс "Фінансовий облік 2" 
 

1. Визнання, оцінка та класифікація зобов'язань. 

2. Облік забезпечення наступних витрат і платежів. 

3. Облік довгострокових кредитів банків. 

4. Облік інших довгострокових фінансових зобов'язань. 

5. Облік короткострокових кредитів банків. 

6. Облік зобов'язань, забезпечених виданими векселями. 

7. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

8. Облік зобов'язань за розрахунками з оплати праці. 

9. Облік зобов'язань за страхуванням. 

10. Облік зобов'язань за розрахунками з учасниками. 

11. Облік інших поточних зобов'язань. 

12. Класифікація та визнання доходів і витрат. 

13. Облік фінансових результатів. 

14. Облік доходів і витрат операційної діяльності. 

15. Облік доходів, витрат і результатів фінансових операцій. 

16. Облік доходів, витрат і результатів іншої звичайної діяльності. 

17. Облік доходів, витрат і результатів від надзвичайних подій. 

18. Облік доходів майбутніх періодів. 

19. Визначення власного капіталу, його структура та призначення. 

20. Облік статутного капіталу. 

21. Облік зміни статутного капіталу. 

22. Облік нерозподіленого прибутку. 

23. Облік додаткового капіталу. 

24. Облік резервного капіталу. 

25. Облік розрахунків за податками і платежами. 

26. Облік податку на прибуток. 

27. Облік податкових різниць. 

28. Облік податку на додану вартість. 

29. Облік податкового кредиту за ПДВ. 

30. Облік податкових зобов'язань за ПДВ. 



 

Курс "Аудит" 
 

1. Виникнення та становлення вітчизняного аудиту. 

2. Огляд світових систем організації та управління аудиторською діяльністю. 

3. Організація аудиторської фірми. 

4. Управління і організація аудиторською діяльністю. 

5. Об'єкти аудиторської діяльності. 

6. Класифікація послуг, то надаються аудиторами. 

7. Програмне забезпечення дія аудитора. 

8. Методика проведення аудиту в умовах КОД. 

9. Організація та вимоги до аудиту в умовах КОД. 

10. Зловживання в умовах КОД. 

11. Принципи, методологія і передумови раціональної організації внутрішнього аудиту. 

12. Організація процесу внутрішнього аудиту. 

13. Організація апарату внутрішнього аудиту та праці аудиторів. 

14. Аудит основних засобів і нематеріальних активів. 

15. Аудит довгострокової дебіторської заборгованості. 

16. Завдання аудиту та джерела його проведення. 

17. Аудит виробничих запасів та малоцінних і швидкозношуваних предметів.  

18. Аудит готової продукції. 

19. Аудит браку та напівфабрикатів власного виробництва. 

20. Завдання та джерела аудиту. 

21. Аудит касових операцій. 

22. Аудит коштів на рахунках в банках. 

23. Етапи та інформаційне забезпечення аудиту дебіторської заборгованості. 

24. Аудит розрахунків з покупцями і замовниками. 

25. Аудит іншої дебіторської заборгованості. 

26. Інформаційне забезпечення аудиту витрат діяльності. 

27. Аудит незавершеного виробництва. 

28. Аудит прямих витрат. 

29. Аудит непрямих витрат. 

30. Аудит витрат звітного періоду. 

31. Аудит витрат іншої звичайної діяльності і надзвичайних витрат. 

32. Завдання аудиту поточних зобов'язань. 

33. Аудит товарних операцій. 

34. Аудит нетоварних операцій. 

35. Аудит розрахунків з учасниками. 

36. Завдання, об'єкти та джерела інформації. 

37. Аудит операцій з обліку доходів і результатів діяльності. 

 

 

Курс "Управлінський облік" 

 
1. Управлінський облік в інформаційній системі підприємства. 

2. Предмет та об'єкти управлінського обліку. 

3. Об'єкти обліку і об'єкти калькулювання, та їх взаємозв'язок. 

4. Суть управлінського обліку та етапи його становлення як науки. 

5. Взаємозв'язок управлінського, фінансового та податкового обліків. 

6. Функції та організація управлінського обліку. 

7. Виробничі процеси як об'єкт управлінського обліку. 

8. Класифікація витрат. 



9. Оцінка витрат виробництва в системі управлінського обліку. 

10. Поведінка і функція витрат. 

11. Поняття методу калькулювання собівартості продукції. 

12. Позамовний метол обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. 

13. Попередільний метод обліку витрат та калькулювання собівартості продукції. 

14. Попроцесний (простий) метод обліку витрат та калькулювання собівартості 

продукції. 

15. Способи калькулювання. 

16. Калькулювання собівартості продукції за системою повних витрат. 

17. Калькулювання собівартості продукції за системою змінних витрат. 

18. Суть нормативного методу обліку витрат виробництва та калькулювання 

собівартості продукції. 

19. Статті калькуляції собівартості продукції. 

20. Застосування нормативного методу в сучасній обліковій політиці. 

21. Переваги та недоліки нормативного методу. 

22. Мета і методи аналізу взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток. 

23. Графічний спосіб проведення аналізу взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку. 

24. Аналіз чутливості прибутку до зміни обсягу реалізації. 

25. Варіанти альтернативних рішень. 

26. Використання ресурсів в умовах обмежень. 

27. Прийняття рішень щодо ціноутворення. 

28. Суть бюджетування та види бюджетів. 

29. Складання та взаємоузгодження бюджетів. 

30. Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень. 

31. Поняття центрів відповідальності та оцінка їх діяльності. 

32. Організація обліку відповідальності за методом "тариф-година-машина". 

33. Поняття про трансфертне ціноутворення. 

 

Курс “Аналіз господарської діяльності” 

 

Тема 1. Предмет, об'єкт і завдання аналізу господарської діяльності. 

Тема 2. Метод та прийом аналізу господарської діяльності. 

Тема 3. Види аналізу господарської діяльності, його інформаційне забезпечення. 

Тема 4. Аналіз виробництва продукції, робіт, послуг. 

Тема 5. Аналіз маркетингової діяльності підприємства та реалізація продукції.  

Тема 6. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів. 

Тема 7. Аналіз стану, структури та ефективності використання основних засобів 

підприємства. 

Тема 8. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. 

Тема 9. Аналіз витрат на виробництво та собівартість продукції. 

Тема 10. Аналіз фінансових результатів і рентабельності. 

Тема 11. Аналіз фінансового стану суб'єкта господарювання. 

Тема 12. Аналіз ефективності та результативності діяльності. 

Тема 13. Аналіз конкурентоспроможності підприємства. 

Тема 14. Аналіз зовнішньоекономічного діяльності. 

 



РЕКОМЕНДАЦІЇ 
 

Підготовка вступного фахового іспиту на здобуття другого 

(магістерського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» спеціальності Облік і оподаткування  

на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня 

При підготовці рекомендується дотримуватися наступної послідовності: 

1. Повторити, а в окремих випадках вивчити інформацію, що 

міститься у рекомендованій літературі. 

2. Детально проробити основні інформаційні матеріали по кожній 

дисципліні, що входить до складу державної атестації з спеціальності (див. 

програму державної атестації). 

3. При опрацюванні інформаційних матеріалів рекомендованої 

літератури особливу увагу слід зосередити на основних поняттях та 

положеннях основ фінансового обліку, управлінського обліку, аудиту та 

аналізу господарської діяльності. 

4. Детально проробити конспект лекцій всіх тем, які розглядаються 

при проведенні консультацій перед вступним іспитом. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Проведення вступного фахового іспиту на здобуття другого 

(магістерського) освітнього рівня за освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» спеціальності Облік і оподаткування  

на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня 

 

 

Відповідь студента здійснюється на конкретний білет, що складається з 

50 тестів, який надається студентові для контролю знань із перерахованих 

вище фахових дисциплін. 

Відлік часу для студента ведеться комп’ютерним методом. 

 
 



Контроль та критерії оцінок вступного фахового іспиту на здобуття 

другого (магістерського) освітнього рівня за освітньо-професійною 

програмою «Облік і оподаткування» спеціальності Облік і 

оподаткування  

на базі першого (бакалаврського) освітнього рівня 

Засобом діагностики є тестове завдання закритої форми з запропонованими 

відповідями, з яких вибирають  правильні з множинним вибором (п’ять відповідей, тільки 

одна з яких є правильною). 

Тестові завдання складені відповідно до переліку умінь, визначених в освітньо-

кваліфікаційній характеристиці. 

При проведенні комп’ютерного тестування студентів тестові завдання виводяться 

на монітор. Кількість варіантів набору тестових завдань для окремих студентів практично 

необмежена, різниця між ними полягає як у порядку розташування тестових завдань, так і 

в порядку розташування відповідей на завдання. Вірність відповіді на окреме тестове 

завдання визначається негайно, оцінка тестування визначається одразу по закінченні 

тестування, загальні результати комп’ютерного тестування групи студентів 

роздруковуються і додаються до справи. 

При комп’ютерному тестуванні студент всю необхідну інформацію про кількість 

балів за відповідь на кожне питання, максимально можливу суму балів за відповіді на всі 

питання тесту, про відведений на роботу час, дозвіл на використання додаткового або 

довідкового матеріалу тощо, отримує на моніторі у вигляді заставки, або від екзаменатора 

у надрукованому вигляді 

Оцінювання студентів виконується у автоматизованому режимі за кількістю вірних 

відповідей на 50 питань тесту. 

Результати державного іспиту оцінюються за чотириступеневою шкалою та 

визначаються оцінками “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” і оголошуються 

у день їхнього проведення після оформлення протоколу засідання державної комісії.  

Студентам, що не з’явились на екзамен без поважних причин, виставляється оцінка 

“незадовільно”. 

Оцінка тестового контролю знань здійснюється виходячи із таких критеріїв: 

Оцінка Бали 
Відсоток завдань, на які надані 

вірні відповіді 

“відмінно” А 4,75-5,0 48-50 

“добре”   

В 4,25-4,74 43-47 

С 3,75-4,25 38-42 

“задовільно”   

D 3,25-3,74 33-37 

Е 3,00-3,24 30-32 

“незадовільно” ЕХ 2,00-2,99 0-29 
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