


 
ВСТУП 

 
Теоретична підготовка студентів за рівнем бакалавр з напряму 

підготовки 6.030509 «Облік і аудит» є основою для формування сучасного 
типу економічного мислення, створює передумови для вільного вибору 
професійного спрямування.  

Підготовка фахівців ґрунтується на теоретичних засадах і практичних 
підходах, які розглядаються в курсах дисциплін циклу професійної 
підготовки, що визначені стандартом з вищої освіти галузі знань 0305 
«Економіка і підприємництво» напряму підготовки «Облік і аудит», які є  
основою для формування теоретичних засад у майбутніх фахівців щодо 
можливості їх використання у практичної діяльності на посадах бухгалтерів 
першої категорії та керівників нижчої та середньої ланок. 

Підготовка студентів з рівня бакалавра з напряму підготовки  6.050106 
«Облік і аудит» є основою для формування теоретичних засад у майбутніх 
фахівців щодо можливості їх використання у практичної діяльності на 
посадах економістів першої категорії та керівників нижчої та середньої 
ланок. 

Крім того здобуті знання є фундаментальною основою для оцінки 
можливості продовження навчання за освітньо-професійними програмами 
спеціаліста та магістр. 

Завдання вступного фахового випробування складені у тестовій формі 
та включають 50 тестових питань, спрямованих на виявлення теоретичної та 
практичної підготовки студентів у рамках вимог щодо освітньо-
кваліфікаційного рівня «бакалавр з обліку і аудиту». 

У тестовому питання пропонується чотири відповіді, вірною з яких є 
лише одна. 
Перелік дисциплін, за якими будуть атестуватися студенти наступний: 

1. Бухгалтерський облік 
2. Фінансовий облік І 
3. Фінансовий облік II 
4. Аудит 
5. Управлінський облік 
Час на виконання завдання – 120 хвилин. Максимальна кількість балів 

– 100. 
 

  



Розділ 1. Бухгалтерський облік 
Господарський облік, його суть і характеристика. Предмет та метод 

бухгалтерського обліку. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх 
використання на підприємстві. Бухгалтерський баланс. Рахунки 
бухгалтерського обліку і подвійний запис. Оцінювання і калькуляція в системі 
бухгалтерського обліку. Облік основних господарських процесів. Документація, 
інвентаризація. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на 
промислових підприємствах. 

Розділ 2. Фінансовий облік І 
Облік основних засобів на підприємстві.  Облік нематеріальних активів 

(НМА). Облік фінансових інвестицій. Облік дебіторської заборгованості. Облік 
запасів. Облік готової продукції. Облік грошових коштів у касі. Облік грошових 
коштів на поточному рахунку в національній валюті. Облік грошових коштів на 
поточному валютному рахунку. Облік витрат підприємства. 

Розділ 3. Фінансовий облік ІІ 
Облік уставного капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік резервного 

капіталу. Облік нерозподіленого прибутку (збитку). Облік вилученого та 
несплаченого капіталу. Облік облігацій. Облік довгострокових фінансових 
зобов’язань. Облік довгострокових кредитів. Облік розрахунків з оплати праці. 
Облік розрахунків з кредиторами. Облік податку на прибуток.  Облік податку 
на додану вартість. Облік доходів підприємства. 

Розділ 4. Аудит 
Загальна характеристика аудиту. Методи аудиту фінансової звітності та 

критерії її оцінювання. Організаційно-правові основи аудиту.  Організація 
процесу аудиту на підприємстві. Аудиторський ризик та система внутрішнього 
контролю. Оцінка суттєвості. Аудиторські докази та робочі документи 
аудитора. Аудит фінансової звітності. Аудит готівково-розрахункових операцій. 
Аудит безготівкових розрахунків. Аудит необоротних активів. Аудит 
установчих документів і власного капіталу. Аудит доходів, витрат та 
формування фінансових результатів підприємства. Аудиторський висновок та 
інші підсумкові документи.  Аудиторські послуги, їх об’єкти і види.  
Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти. 

Розділ 5. Управлінський облік 
Управлінський облік: сутність та основні елементи. Класифікація та 

поведінка витрат. Облік виробничих витрат. Системи і методи калькулювання 
собівартості.  Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 
Аналіз релевантної інформації для прийняття операційних рішень.  Аналіз для 
прийняття рішень стосовно довгострокових інвестицій. Бюджетне планування 
та контроль. Облік за центрами відповідальності. 
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Структура білету  

на фахове випробування  
за напрямом «Облік і аудит» 

1. На виконання екзаменаційного завдання відведено 120 хвилин. 

2. Екзаменаційний білет фахового випробування складається з 50 тестових 

завдань. 
 

Структура екзаменаційного білету 
Зміст Максимальна 

кількість балів 
Тестова частина 100 
− розділ 1 – Бухгалтерський облік – 10 питань по 2 
бали за правильну відповідь; 

20 

− розділ 2 – Фінансовий облік І – 10 питань по 2 бали 
за правильну відповідь; 

20 

− розділ 3 – Фінансовий облік ІІ – 10 питань по 2 бали 
за правильну відповідь; 

20 

− розділ 4 – Аудит – 10 питань по 2 бали за правильну 
відповідь; 

20 

− розділ 5 – Управлінський облік – 10 питань по 2 
бали за правильну відповідь. 

20 

 
3. Тестові завдання мають тільки ОДНУ ПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ. 
4. Кількість розділів та чисельність питань - визначає кафедра. 
5. База даних забезпечує не менше 15 білетів. 
6. Тести наведені в таблиці, приклад якої наведено нижче. 

 
 

1. Зміст питання Відповідь (поставити +) 

a) перший варіант відповіді;  

b) другий варіант відповіді;  

c) третій варіант відповіді;  

d) четвертий варіант відповіді;  

 
 


