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І ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
Фахове випробування - форма вступного випробування для вступу на
основі здобутого ступеня бакалавра, магістра або освітньо-кваліфікаційного
рівня спеціаліста, яка передбачає перевірку здатності до опанування освітньої
програми другого (магістерського) рівня вищої освіти на основі здобутих
раніше компетентностей.
Результати фахового вступного випробування зараховуються для
конкурсного відбору осіб, які на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньокваліфікаційного рівня спеціаліста) вступають на навчання для здобуття
ступеня магістра. Приймальна комісія університету допускає до участі у
конкурсному відборі осіб, які за результатом фахового вступного випробування
отримали не менше 40 балів за шкалою від 0 до 100 балів.
Програма фахового випробування для вступу на навчання за освітнім
рівнем магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування (Освітня програма
- Облік і оподаткування) містить питання з таких нормативних навчальних
дисциплін природничо-наукової та професійної підготовки бакалавра за
напрямом підготовки 6.030509 Облік і аудит:
1.
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
2.
Фінансовий облік
3.
Звітність підприємств
4.
Аудит
5.
Управлінський облік
ІІ ПЕРЕЛІК ТЕМ, З ЯКИХ ВІДБУВАЄТЬСЯ ОЦІНЮВАННЯ ВСТУПНИКА

Навчальна дисципліна №1 Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Тема 1. Бухгалтерський облік як інформаційна система
Поняття про господарський облік та його види. Користувачі
бухгалтерської інформації.
Тема 2. Методологічні основи бухгалтерського обліку: предмет і метод
Предмет, об’єкт і суб’єкт бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського
обліку.
Тема 3. Бухгалтерський баланс як елемент методу бухгалтерського обліку
Поняття про бухгалтерський баланс, його види. Господарські операції та
їх вплив на бухгалтерський баланс.
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Призначення рахунків бухгалтерського обліку. Активні і пасивні рахунки
бухгалтерського обліку, їх будова. Подвійний запис як елемент метода
бухгалтерського обліку.
Тема 5. Побудова синтетичного та аналітичного обліку
Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок.
Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між
системою рахунків бухгалтерського обліку і балансом.
Тема 6. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку
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Первинне спостереження і його документальне відображення. Організація
документообігу на підприємстві. Організація зберігання документів.
Тема 7. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Інвентаризація, її види та значення. Принципи та порядок проведення
інвентаризації. Відображення результатів інвентаризацій в бухгалтерському
обліку і звітності.
Тема 8. Облік господарської діяльності
Поняття про господарську діяльність та господарські процеси на
підприємствах різних галузей економіки. Базові (фундаментальні) принципи
бухгалтерського обліку. Загальна схема (модель) бухгалтерського обліку
процесу формування статутного капіталу.
Тема 9. Облік процесу придбання ресурсів
Сутність та особливості процесу постачання (придбання ресурсів).
Тема 10. Облік процесу виробництва та формування собівартості готової
продукції
Сутність та особливості процесу виробництва та випуску готової
продукції. Особливості обліку витрат на виробництво.
Тема 11. Облік процесу реалізації.
Сутність та особливості процесу реалізації. Особливості обліку витрат на
реалізацію. Особливості обліку продажу продукції (товарів, робіт, послуг) на
підприємствах різних галузей економіки.
Тема 12. Облік процесу формування та розподілу фінансових результатів
Сутність та особливості формування фінансового результату. Порядок
формування фінансового результату і використання прибутку на підприємстві.

Навчальна дисципліна №2 Фінансовий облік
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Регулювання бухгалтерського обліку і звітності в Україні. Економічна
суть облікової політики підприємства і значення для організації фінансового та
управлінського обліку. Організація бухгалтерського фінансового обліку на
підприємстві. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової
звітності.
Тема 2. Облік основних засобів
Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Облік основних
засобів. Методи амортизації основних засобів. Облік зносу основних засобів.
Переоцінка та зменшення корисності основних засобів. Відображення орендних
операцій в обліку та звітності орендаря. Відображення орендних операцій в
обліку та звітності орендодавця. Інвентаризація основних засобів.
Облік капітальних інвестицій. Облік інших необоротних матеріальних
активів
Тема 3. Облік нематеріальних активів
Визнання, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік
наявності і руху нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних
активів.
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Тема 4. Облік довгострокових і поточних фінансових інвестицій
Поняття та види фінансових інвестицій. Визнання, оцінка та класифікація
фінансових інвестицій. Організація обліку фінансових інвестицій згідно з
П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Облік поточних фінансових інвестицій.
Облік довгострокових фінансових інвестицій.
Тема 5. Облік виробничих запасів
Визначення та класифікація запасів. Визнання та первісна оцінка запасів.
Документальне оформлення операцій з руху запасів. Облік надходження
запасів (придбання, обмін, безоплатне отримання тощо). Первинна
документація з обліку запасів. Облік, розподіл транспортно-заготівельних
витрат. Методи оцінки вибуття запасів. Облік наявності і руху виробничих
запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів
(МШП). Переоцінка запасів. Інвентаризація виробничих запасів та МШП.
Тема 6. Облік сировини і матеріалів
Первинна документація з обліку сировини і матеріалів. Синтетичний та
аналітичний облік сировини і матеріалів.
Тема 7. Облік палива і готової продукції
Первинна документація з обліку палива. Синтетичний та аналітичний
облік палива. Облік надходження палива. Переоцінка палива. Облік вибуття
палива. Оцінка вибуття палива. Інвентаризація палива.
Облік реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг.
Тема 8. Облік витрат виробництва
Сутність та визнання витрат. П(С)БО 16 «Витрати». Завдання і об’єкти
обліку витрат виробництва та випуску готової продукції. Класифікація витрат.
Методи обліку витрат на виробництво та калькулювання собівартості
продукції. Склад витрат, що включаються у собівартість продукції (робіт,
послуг). Облік витрат основного і незавершеного виробництва. Облік витрат
допоміжних виробництв. Облік загальновиробничих, адміністративних витрат
та витрат на збут.
Облік витрат майбутніх періодів.
Тема 9. Облік грошових коштів
Завдання та об’єкти обліку. Визначення грошових коштів. Облік
грошових коштів та їх еквівалентів. Облік касових операцій. Облік операцій на
поточному рахунку. Облік коштів на інших рахунках у банках. Облік інших
грошових коштів підприємств, установ та організацій. Облік грошових
документів. Облік операцій на валютних рахунках. Інвентаризація грошових
коштів.
Тема 10. Облік дебіторської заборгованості
Визначення
та види
дебіторської заборгованості.
Дебіторська
заборгованість за продукцію, товари, роботи і послуги. Векселі отримані. Інша
дебіторська заборгованість. Порядок формування та обліку резерву сумнівних
боргів. Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік довгострокової
дебіторської заборгованості.
Тема 11. Облік розрахунків за зобов’язаннями
Визначення, визнання, класифікація та оцінка зобов’язань. Облік
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довгострокових та короткострокових кредитів банку. Поняття і класифікація
банківських
кредитів.
Первинний,
аналітичний
синтетичний
облік
короткострокових кредитних операцій. Облік довгострокових зобов’язань за
облігаціями. Облік довгострокових зобов’язань з оренди. Облік інших
довгострокових зобов’язань. Облік розрахунків з постачальниками та
підрядниками. Документальне оформлення розрахункових операцій із
постачальниками і підрядниками. Облік зобов’язань, забезпечених векселями
виданими. Облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків з іншими
кредиторами. Облік розрахунків за страхуванням майна та індивідуальним
страхуванням персоналу. Облік забезпечення виплат відпусток працівникам.
Тема 12. Облік розрахунків за податками й платежами
Завдання обліку розрахунків за податками. Об’єкт оподаткування. Ставки
податку. Термін сплати. Облік розрахунків за податком на прибуток.
Облік розрахунків з податку на додану вартість (ПДВ). Об’єкт
оподаткування та ставки податку. Термін сплати. Облік податкових зобов’язань
з ПДВ. Облік податкового кредиту з ПДВ. Первинний, аналітичний та
синтетичний облік розрахунків з ПДВ.
Тема 13. Облік заробітної плати та інших виплат працівникам
Поняття заробітної плати та її структура. Форми і системи оплати праці.
Облік особового складу працівників. Первинний облік праці та її оплати.
Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. Порядок
нарахування заробітної плати. Порядок обчислення середньої заробітної плати.
Облік операцій, пов’язаних з нарахуванням і виплатою відпускних. Утримання
із заробітної плати. Нарахування на заробітну плату. Зведений облік оплати
праці.
Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском (ЄСВ) на
загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Порядок утримання ПДФО із заробітної плати. Терміни сплати ПДФО.
Відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку.
Тема 14. Облік власного капіталу
Власний капітал та його складові. Облік статутного капіталу. Облік
формування і зміни статутного капіталу акціонерного товариства. Облік
формування і зміни статутного капіталу ТОВ. Облік капіталу у дооцінках Облік
додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік розрахунків з
учасниками (засновниками) господарського товариства за внесками до
статутного капіталу підприємства.
Облік нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку). Облік вилученого капіталу.
Тема 15. Облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності
підприємства
Визнання та класифікація доходів і витрат.
Облік доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг.
Облік собівартості реалізованої готової продукції, реалізованих товарів, робіт і
послуг. Облік загальновиробничих витрат. Облік адміністративних витрат.
Облік витрат на збут. Облік інших операційних доходів і витрат. Облік доходів
і витрат від фінансових операцій та від участі в капіталі. Облік доходів і витрат
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іншої діяльності.
Визнання доходів майбутніх періодів. Первинний, аналітичний та
синтетичний облік доходів майбутніх періодів.
Облік фінансового результату від операційної (основної) діяльності
підприємства. Облік фінансового результату від фінансових операцій. Облік
фінансового результату іншої діяльності.

Навчальна дисципліна №3 Звітність підприємств
Тема 1. Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємств
Сутність звітності та її значення. Класифікація та регламентація звітності.
Елементи та якісні характеристики звітності.
Тема 2. Загальні вимоги до бухгалтерської (фінансової) звітності
підприємств
Склад, призначення та критерії відображення статей фінансової звітності
підприємств. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття
інформації.
Тема 3. Зміст, структура та методика складання бухгалтерського балансу
(Звіт про фінансовий стан)
Визначення, мета складання і структура бухгалтерського балансу (Звіту
про фінансовий стан). Оцінка статей бухгалтерського балансу (Звіту про
фінансовий стан) за формою № 1 і методика їх заповнення.
Тема 4. Зміст, структура та методика складання Звіту про фінансові
результати (Звіт про сукупний дохід)
Визначення, мета складання і структура Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід). Класифікація, умови визнання та оцінки доходів і
витрат.
Тема 5. Зміст, структура та методика складання Звіту про рух грошових
коштів
Визначення, мета складання і структура Звіту про рух грошових коштів.
Розкриття інформації про рух грошових коштів у Примітках до фінансової
звітності.
Тема 6. Зміст, структура та методика складання Звіту про власний капітал
Визначення, мета складання і структура Звіту про власний капітал.
Розкриття інформації про власний капітал у Примітках до фінансової звітності.
Тема 7. Склад та порядок складання приміток до фінансової звітності та
порівняння показників
Визначення, мета складання приміток до фінансової звітності.
Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва
Вимоги, склад та строки подання фінансової звітності суб’єкта малого
підприємництва. Загальна схема Фінансового звіту за П(С)БО 25 «Фінансова
звітність суб’єкта малого підприємництва».
Тема 9. Статистична звітність
Види статистичних спостережень. Періодичність та порядок подання
статистичної звітності.
Тема 10. Податкова звітність
Регламентація податкової звітності: склад, зміст та строки подання.
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Навчальна дисципліна №4 Аудит
Тема 1. Сутність та предмет аудиту
Сутність понять «аудит», «аудиторські послуги», «аудиторська
діяльність», «аудитор».
Місце та роль аудиту в системі економічного (господарського) контролю.
Предмет, метод, об’єкти аудиту та аудиторської діяльності.
Види аудиту, аудиторських послуг, які можуть надаватися в Україні.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
Сутність організації аудиторської діяльності та її суб’єктів.
Структуру інституту аудиту в Україні.
Порядок організації та діяльності Аудиторської палати України.
Основи законодавчого і нормативного регулювання аудиторської
діяльності в Україні.
Склад і структуру аудиторських послуг відповідно до Міжнародних
стандартів аудиту та нормативних документів Аудиторської палати України.
Тема 3. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю
Сутність основних елементів традиційної моделі аудиторського ризику:
властивого ризику, ризику контролю та ризику не виявлення.
Сутність ризику невиявлення, здатність аудитора впливати на його
рівень, важливість оцінювання на етапі планування та вплив на характер і обсяг
аудиторських процедур.
Методика якісного (інтуїтивного) оцінювання аудиторського ризику.
Методика кількісного оцінювання аудиторського ризику.
Зміст поняття «суттєвість» в аудиті та необхідність визначення суттєвості
для звітності в цілому, а також для окремих статей та рахунків на різних етапах
аудиту.
Взаємозв’язок аудиторського ризику та суттєвості.
Тема 4. Планування аудиторської діяльності
Планування аудиторської діяльності.
Стратегія діяльності аудиторської фірми.
Плани та бюджети діяльності аудиторської фірми.
Основні процедури планування.
Договір на проведення аудиту, основні реквізити та порядок складання.
Тема 5. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Метод і методичні прийоми в аудиті.
Аудиторські процедури. Аналітичні процедури. Поняття аудиторської
вибірки.
Характеристику окремих положень методики аудиту.
Сутність формальної і аналітичної перевірок звітності.
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Визначення терміну «аудиторські докази» та вимоги до них.
Процедури отримання аудиторських доказів.
Визначення терміну «аудиторська документація» та мету її складання.
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Вимоги до форми, змісту та обсягу аудиторської документації.
Порядок формування та зберігання файлів аудиторської документації.
Тема 7. Аудит фінансової звітності
Законодавчі та нормативні акти, які регулюють аудит фінансової звітності
та господарських процесів, аудит і бухгалтерський облік основних засобів,
нематеріальних активів, фінансових і капітальних інвестицій, запасів, грошових
коштів та дебіторської заборгованості, капіталу, забезпечення наступних витрат
і платежів, довгострокових і поточних зобов’язань, доходів, витрат і результатів
діяльності підприємства.
Предметну область аудиторського дослідження.
Об’єкт, предмет та мету перевірки окремих видів активів, зобов’язань та
капіталу.
Основні завдання проведення аудиту; окремих видів активів, зобов’язань
та капіталу.
Аудиторські процедури та послідовність їх здійснення для аудиту
окремих видів активів, зобов’язань та капіталу.
Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи аудитора
Структуру та зміст аудиторського висновку та аудиторського звіту.
Види аудиторських висновків та умови їх модифікації.
Види
відповідальності
аудиторів
за
надання
неадекватного
аудиторського висновку.

Навчальна дисципліна №5 Управлінський облік
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку.
Сутність і зміст управлінського обліку. Функції, предмет та об’єкти
управлінського обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. Зв’язок
управлінського і фінансового обліку. Проблеми організації управлінського
обліку на підприємствах України.
Тема 2. Класифікація і поведінка витрат.
Принципи та напрямки класифікації витрат. Класифікація витрат з метою
оцінки запасів та визначення фінансового результату. Класифікація витрат з
метою прийняття управлінських рішень і контролю виконання. Моделі
поведінки витрат. Функція витрат та методи її визначення.
Тема 3. Облік виробничих витрат.
Сутність та зміст обліку витрат. Об’єкти витрат і об’єкти калькулювання.
Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (система АВС) і
системи функціонально орієнтованого калькулювання. Зарубіжні традиційні
методи (системи) калькулювання собівартості продукції. Вітчизняні методи
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
Тема 4. Системи обліку і калькулювання собівартості.
Сутність системи обліку та калькулювання за змінними витратами.
Аналітичні та контрольні можливості системи директ-костинг. Ступенева
система обліку витрат. Порівняльна оцінка методів обліку і калькулювання
повних та неповних (змінних) витрат. Методи визначення нормативних витрат
та їх типи.
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Тема 5. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку.
Обмеження й передумови аналізу «витрати — обсяг діяльності —
прибуток». Застосування аналізу витрати - обсяг діяльності - прибуток у
процесі управління поточною діяльністю підприємства. Визначення точки
беззбитковості. Визначення запасу міцності та операційного важеля.
Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві. Аналіз
взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та фінансового результату при
калькулюванні на основі діяльності.
Тема 6. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських
рішень.
Основи прийняття управлінських рішень. Релевантний підхід до
прийняття управлінських рішень. Застосування диференційного аналізу для
вибору найкращих варіантів дій. Аналіз типових варіантів альтернативних
рішень.
Тема 7. Бюджетування і контроль.
Сутність бюджетування, види і формати бюджетів. Організаційні аспекти
та функції бюджетування. Методика складання бюджетів. Організація
контролю за виконанням бюджету. Контроль на основі гнучких бюджетів.
Тема 8. Облік і контроль за центрами відповідальності.
Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку,
звітності й оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності
центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів доходу. Облік і оцінка
діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центрів інвестицій.
Поняття про трансфертні ціни та їх застосування.
Ш ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
До навчальної дисципліни №1 Бухгалтерський облік (загальна теорія)

Основна
1. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік: підруч. / Р. Ф. Бруханський. Тернопіль: ТНЕУ, 2016. - 480 с.
2. Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік: Практикум / Т.Г.Мельник - К.:
Кондор - Вид-во, 2015. - 425 с.
3. Серпенінова Ю.С. Бухгалтерський облік: загальна теорія : навч.посіб./
Ю.С.Серпенінова,
С.М.Гольцева,
І.О.Макаренко,
за
заг.ред.
Ю.С.Серпенінової - Суми : Університетська книга, 2015. - 336с.
4. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: Підручник. - 6-те, перероб. і доп. - К.: Алерта, 2015. - 976с.
5. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г.Швець. - 4-те
вид, переробл. і доповн. - К. : Знання, 2015. -527с.
6. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ (зі змінами)
7. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ (зі змінами)
8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-УШ (зі змінами)
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9. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами)
10. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (зі змінами)
11. Національні
положення
(стандарти)
бухгалтерського
обліку
[Електронний
ресурс]
Режим
доступу:
http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
12.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 № 291
13. Інструкції зі статистики заробітної плати, затверджена наказом
Держкомстату від 13.01.2004 № 5
14.

Додаткова
1. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік:
Основи теорії та практики: Підручник. - 4-те вид., перероб. і доп. - К.:
Знання, 2007. - 550с.
2. Макиан М. Финансы и бухгалтерский учет / М. Макиан; Пер. с англ. П.А.
Виксне. - М.: ООО «Издательство АСТ»: «Издательство Астрель, 2004. 344 с. - (Шаг за шагом)
3. Пушкар М.С. Філософія обліку. - Тернопіль: Карт-бланш, 2002. - 157 с.
4. Хендриксен Э. С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета: Пер. с
англ. / Под ред. проф. Я.В. Соколова. - М.: Финансы и статистика, 2000 576с.
5. Энтони Р. Самоучитель по бухучету: международный стандарт.
М.:Триада, 2000 - 292с.
6. Законодавчі і нормативні документи України http://www.
zakon.rada. gov. ua
7. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського www.biblvernad.org.ua.
8. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку - Режим
доступу: http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131
9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України - www.minfin.qov.ua.
10.Електронні підручники - Режим доступу - http://books.efculty.kiev.ua,
http: //www.twirpx.com, http: //www. imanbooks.com
11.Електронні періодичні видання -http://www. buhgalteria.com.ua, http://www.
vobu.com.ua, http://www. dtkt.com.ua
12.Корисні сайти - http://buhqalter911.com, http://www.interbuh.com.ua
13.
Офіційний сайт ДНУ ім. О.Гончара - http://repository.dnu.dp.ua:1100
До навчальної дисципліни №2 Фінансовий облік

Основна
1. Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): навч.
В. В.Бабіч, С. В.Сагова. - 2-ге вид. - К.: КНЕУ, 2007. - 288 с.
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посіб.

/

2. Бухгалтерський фінансовий облік / за ред. Ф. Ф. Бутинця. - Житомир:
ЖІТІ, 2006. - 726 с.
3. 3. Бухгалтерський облік та оподаткування (Навч. посіб.) За ред.Р.Л.
Хомяка, В.І. Лемішовського Львів: Бухгалтерський центр «Ажур», 2010.
1220с.
4. Бухгалтерський облік : навч. Посібник / Н.В.Гудзь, П.Н.Денчук,
Р.В.Романів
5. Верига Ю.А. Фінансовий облік : навч. посібник / Ю. А. Верига,
Т. В. Гладких, М. М. Орищенко. - К. : Центр учбової літератури, 2012. 438с.
6. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика:
Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2010. - 536 с.
7. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік: навч. посібник - 2-ге вид., доп. / Н.І.
Гордієнко. - Харків: ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова, 2015. - 284 с.
8. Добровський В.М., Свідерський Є.І., Бондар М.І. та інші. Бухгалтерський
фінансовий облік в Україні: Навч. посібник. - К.: А.С.К., 2009. - 976 с.
9. Жолнер І.В. Фінансовий облік за міжнародними та національними
стандартами : навч. посіб. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.
10. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. - К.: Алерта 2017.-310с.
11. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: Підручник. - 6-те, перероб. і доп. - К.: Алерта, 2015. - 976с.
12.Фінансовий облік: підручник / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, Н.Л.
Микитюк та ін. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Кондор-Видавництво,
2013. - 551с.
13.
Фінансовий облік: навч. посіб. — 3-ге вид., перероб. і доп. / Сук Л
Сук П.Л. — К. : Знання, 2016. — 663 с.
14.Шара Є.Ю., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Фінансовий облік ІІ.
Навчальний посібник. - К.: «Видавництво «Центр учбової літератури»,
2016. - 308 с.

Додаткова
1. Кім Г. Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх
заповнення: навч. посіб. / Г. Г. Кім, В. В. Сопко, С. Г. Кім. - К.: Центр
навч. літератури, 2004. - 440 с.
2. Коблянська О.І. Фінансовий облік: навч. посіб. / О. І. Коблянська. - 2-ге
вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. - 471 с.
3. Лень В.С. Фінансовий облік: навч. посіб. / В. С. Лень. - К.: ВЦ
«Академія», 2011. - 608 с.
4. Лишиленко О. В. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посіб. / О. В.
Лишиленко. - К.: “Центр навчальної літератури”, 2004. - 528 с.
5. Сопко В. В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності,
пасивів): навч. посіб. / В. В. Сопко. - К.: Центр навчальної літератури,
2006 - 312 с.
6. Фінансовий облік. Навч. посібник. / За ред. В.К. Орлової, М.С. Орлів, С.В.
Хоми. - 2-ге вид., доп. і перероб. - К.: Центр учбової літератури, 2010. 510с.
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7. http:// www.zakon.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України
8. http://www.minfin.gov.ua - офіційний сайт Міністерства фінансів України
9. http://www.kmu.gov.ua - офіційний сайт Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
10.http://www.minjust.gov.ua - офіційний сайт Міністерства юстиції України
11.http://
www.apu.com.ua - офіційний сайт Аудиторської палати У
12.
http://sfs.gov.ua - офіційний сайт Державної фіскальної служби України
13.http://www.pfu.ua - офіційний сайт Пенсійного фонду України
14.http://www.dkrs.gov.ua - офіційний сайт Державної фінансової інспекції
України
15.http://www.ck.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Держаного комітету
статистики
16.
http://www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національног
17.http://www.ukr.buhgalter.com.ua
спеціалізований
інформаційноаналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів
18.http://www.mon.gov.ua
- офіційний сайт Міністерства освіти і науки
України.
19.http://www.nau.ua
- інформаційно-пошукова правова система «Нормативні
акти України (НАУ)».
20.
http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс»
21.http://www.vobu.com.ua електронна версія газети «Все про
бухгалтерський облік»
22.http://www.uacaa.org - офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів
23.http//www.nbuy.gov.ua - Офіційний сайт Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського
До навчальної дисципліни № 3 Звітність підприємств

Основна
1. Бондар М. І. Звітність підприємства: навч. посіб. / М. І. Бондар. - К. :
ЦУЛ, 2015. - 570 с.
2. Бондар М.І., Ловінська Л.Г., Лисенко Н.М. та ін. Облік і звітність
підприємств в системі оподаткування. Навчальний посібник. За заг. ред.
М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко. — 2-ге вид., переробл. і допов. — К. : Акад.
фін. управління, 2014. — 585 с.
3. Верига Ю. А. Облік і звітність суб’єктів малого підприємництва: навч.
посіб. / Ю. А. Верига. - К. : ЦУЛ, 2014. - 264 с.
4. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства: навч. посіб. / Ю. А.
Верига. - К. : ЦУЛ, 2015. - 315 с.
5. Звітність підприємств [текст]: підручник / М.І.Бондар, Ю.А.Верига,
М.М.Орищенко та ін. - К.: Центр учбової літератури, 2015. - 570 с.
6. Звітність підприємства. Завдання для самоконтролю для студентів галузі
знань 07 «Адміністрування та управління» спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» / Укл. Лень В.С., Гливенко В.В. - Чернігів: ЧНТУ, 2016. 133 с.
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7. Кузнецова С.О., Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за
міжнародними стандартами. Навчальний посібник. - Х. : ХТЕІ КНТЕУ. 2016. - 318 с.
8. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку: щодо заповнення форм
фінансової звітності перевірки порівнянності показників фінансової
звітності, облікової політики підприємства : практик. посібник/ [упоряд.
Безверхий К.В.] - К. : Центр учб.літ., 2015. - 76с.
9. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: Підручник. - 6-те, перероб. і доп. - К.: Алерта, 2015. - 976с.
10.Фінансова звітність // Все о бухгалтерском учете - 2017. - № 8.

Додаткова

1. Винсет Дж. Лав, Ернстенд Янг. Как понимать и использовать
финансововую отчетность: Пер. с англ.. М.: Джон Файли энд Санз, 1996.
2. Энтони Р. Самоучитель по бухучету: международный стандарт.
М.:Триада, 2000 - 292с.
3. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-ІУ (зі змінами)
4. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-УІ(зі змінами)
5. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» від 16.07.99 р. № 996-ХІУ (зі змінами)
6. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-ХІІ (зі
змінами)
7. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні
вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від
07.02.2013 р. № 73.
8. Національне
положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку
2
«Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від
27.06.2013 р. № 628.
9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок та
зміни у фінансових звітах», затверджене наказом Мінфіну від 28.05.1999
р. № 137 (зі змінами і доповненнями).
10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»,
затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2000 № 353 (зі змінами і
доповненнями).
11.Положення
(стандарт)
бухгалтерського
обліку
19 «Об'єднання
підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. №
163 (зі змінами і доповненнями).
12.
Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляц
затверджене наказом Мінфіну України від 28.02.2008р. № 147 (зі змінами і
доповненнями).
13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»,
затверджене наказом Мінфіну України від 16.07.2001 № 344 (зі змінами і
доповненнями).
14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт
суб'єкта малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України
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від 25.02.2000 р. № 39 (зі змінами і доповненнями).
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за
сегментами», затверджене наказом Мінфіну України від 19.05.2005 р. №
412 (зі змінами і доповненнями).
16.Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджена
наказом МФУ від 02.09.2014 р. № 879.
17. Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою
Кабінета Міністрів України від 28.02.2000 № 419
18. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової
звітності, затверджені наказом Мінфіну України від 11.04.2013 р. № 476.
19. Методичні рекомендації щодо облікової політики підприємства,
затверджені наказом Мінфіну України від 27.06.2013 р. № 476.
20. Наказ Держстату «Про затвердження Загального табеля (переліку) форм
державних статистичних спостережень на 2017 рік» від 29.12.2016 № 259
(зі змінами, внесеними наказами Держстату від 02.03.2017 №54 та від
16.06.2017 №142, а також від 30.08.2017 №238)
21. Наказ Держкомстат України «Про затвердження Інструкції зі статистики
кількості працівників» від 28.09.2005 № 286
22.Наказ Мінфін України «Про питання складання фінансової звітності
(Перелік
видів
діяльності,
щодо
яких
складається
зведена
фінансова звітність)» від 24.02.2000 № 37 (зі змінами і доповненнями).
23.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і
організацій, затверджена наказом Мінфіну України від 30.11.1999 № 291
До навчальної дисципліни №4 Аудит

Основна
1. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання
впевненості та супутніх послуг (видання 2014 року) [Електронний ресурс].
- Режим доступу: http://www.apu.com.ua/msa
2. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22.04.1993 № 3125-XII
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http: //zakon5.rada. gov. ua/laws/show/3125-12
3. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні” від 16 липня 1999 р. №996-ХІУ[Електронний ресурс]. - Режим
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14

Додаткова
4. Виноградова М. О. Аудит [текст] : навч. посіб. / М. О. Виноградова, Л. І.
Жидєєва - К. : «Центр учбової літератури», 2014. - 654 с.
5. Стельмах В. С. Контроль: інспектування, аудит, банківський нагляд :
монографія / В. С. Стельмах, А. О. Єпіфанов, І. В. Сало. - Суми :
Університетська книга, 2015. - 432 с.
6. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік і аудит : Термінологічний українськоросійсько-англійський словник / Ю. А. Верига. - К. : ЦУЛ, 2012. - 292 с.
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7. Смоляр Л. Г. Облік і аудит : навч. посіб. / Л. Г. Смоляр,
Р. Ю. Овчарик, О. В. Кам’янська. - К. : Ліра-К, 2013. - 616 с.
8. Войнаренко М. П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту :
навч. посіб. / М. П. Войнаренко. - К. : ЦУЛ, 2010. - 484 с.
9. Нормативна база (будь-які правові пошукові системи, включно системи,
що розташовані на офіційних сайтах в мережі Інтернет відповідних
органів).
10.Офіційний
сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського www.biblvemad.org.ua.
11. Центр гуманітарних технологій - www.gtmarket.ru.
12.http://www. rada.kiev.ua
13.http://www. sta.gov.ua
14.http://www. buhgalteria.com.ua
15.http://www. vobu.com.ua
16.http://www. library.if.ua
17.http://www. refine.org.ua
18.http://www. dtkt.com.ua
19.http://www. ewaudit.com.ua
20.http://www. cul.com.ua
21.http://www. uashops.com.ua
22.http://www. rada.gov.ua
23.http://www. economics.com.ua
24.http://www. zakon.rada.gov.ua
До навчальної дисципліни №5 Управлінський облік

Основна
1. Бутинець Ф.Ф., Дави дюк Т.В., Малюга Н.М., Чижевська Л.В.
Бухгалтерський управлінський облік. Підручник/ За ред.Ф.Ф. Бутинця. Житомир: Ш Ґ ’Рута”, 2012. - 480с.
2. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Лібра, 2008. - 704 с.
3. Николаева О.Е., Шишкова Т.В. Классический Управленческий учет. - М:
ЛКИ, 2010. - 400 с.
4. Фінансовий та управлінський облік на
сільськогосподарських
підприємствах: Підручник/ М.Ф. Огійчук, В.Я. Плаксієнко, М.І. Беленкова
та ін./ За ред. проф. М.Ф. Огійчука. - К.: Алеута, 2009. - 1056 с.

Додаткова
1. Господарський Кодекс України від 16 січн. 2003р. №436-IV: [Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon.rada.gov.ua/cgibin/laws/main.cgi?nreg=436-15>
2. Цивільний кодекс України від 16 січн. 2003 р. №435-IV із змінами і
доповненнями:
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
http://zakon.rada. gov. ua
3. Податковий кодекс України від 02.12 2010 р.
4. Кодекс України про адміністративні правопорушення
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5. Закон України «Про господарські товариства» від 19.09.1991 р. № 1576ХІІ із змінами і доповненнями
6. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні»
від 16.07.1999 р. № 996-XIV.
7. Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 p. № 108/95-ВР із
змінами і доповненнями
8. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове
державне соціальне страхування» від 8.07.2010 р № 2464-VI // Відомості
Верховної Ради України. - 2011. - № 2-3. - С.11.
9. Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. № 514-V
10.Постанова КМУ «Положення про Державну фінансову інспекцію
України» від 6 серпня 2014 р. № 31016. Постанова Кабінету Міністрів
України «Порядок визначення розміру збитку від розкрадань, нестач,
псування матеріальних цінностей» від 22.01.1996р. № 116 [Електронний
ресурс]. - Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
11.
Інструкція по інвентаризації основних засобів, нематеріальних актив
товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та
розрахунків: Наказ МФУ від 11.08.1994 р. № 69, з наступними змінами і
доповненнями
[Електронний
ресурс].
Режим
доступу:
<http ://rada. gov.ua>
12.Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов'язань та господарських операцій підприємств та
організацій: Наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
13. План рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядок
застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ,
затверджені наказом Головного управління Державного казначейства
України від 10.12.99 №114. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://
zakon.rada. gov. ua
14.Інструкція зі складання типових форм з обліку та списання основних
засобів, що належать установам і організаціям, які утримуються за
рахунок державного або місцевих бюджетів, затверджена спільним
наказом Головного управління Державного казначейства України і
Державного комітету статистики України від 02.12.97 №125/70.
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua
15. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1-35 [Електронний ресурс].
- Режим доступу: <http://rada.gov.ua>
16. Методичні рекомендації з аналізу й оцінки фінансового стану підприємств
(затверджені Центральною спілкою споживчих товариств України 28
липня 2006 року)
17. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності
підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного
банкрутства чи доведення до банкрутства (затверджені Наказом
Міністерства економіки України 19 січня 2006 року № 14)
18.http:// www.zakon.rada.gov.ua - офіційний сайт Верховної Ради України
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19.Ш р:/А№ № ^тіпіт§оу.иа - офіційний сайт Міністерства фінансів України
20.Шр:/А№№^кти.§оу.иа - офіційний сайт Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України
21.Ш р:/А ^^^ткуш 1§оу.и а - офіційний сайт Міністерства юстиції України
22.Шр://
www.apu.com.ua - офіційний сайт Аудиторської палати У
23.
http://sfs.gov.ua - офіційний сайт Державної фіскальної служби України
24. http://www.pfu.ua - офіційний сайт Пенсійного фонду України
25.http://www.dkrs.gov.ua - офіційний сайт Державної фінансової інспекції
України
26.http://www.ck.ukrstat.gov.ua - офіційний сайт Держаного комітету
статистики
27.
http://www.bank.gov.ua - офіційний сайт Національного
28. http://www.ukr.buhgalter.com.ua
спеціалізований
інформаційноаналітичний ресурс для бухгалтерів, аудиторів
29. http://www.mon.gov.ua - офіційний сайт Міністерства освіти і науки
України.
30.http://www.nau.ua - інформаційно-пошукова правова система «Нормативні
акти України (НАУ)».
31.
http://www.balance.ua - електронна версія газети «Баланс»
32.http://www.vobu.com.ua електронна версія газети
«Все про
бухгалтерський облік»
33.http://www.uacaa.org - офіційний сайт асоціації бухгалтерів і аудиторів
IV СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
Кожний варіант фахового вступного випробування містить 50 тестових
питань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту
випробування.
Варіант складається із завдань таких форм:
Питання на обрання вірної відповіді - до кожного питання надаються
чотири варіанти відповіді, з яких вступник має обрати одну, зробивши
відповідну позначку;
Розподіл питань у кожному варіанті:
- за відповіді на завдання з різних навчальних дисциплін
Кількість одиниць
№
Форма завдання
з/п
у варіанті
За навчальною дисципліною Бухгалтерський облік
1
10 питань
(загальна теорія)
2 За навчальною дисципліною Фінансовий облік
10 питань
3
4
5

За навчальною дисципліною Звітність підприємств
За навчальною дисципліною Аудит
За навчальною дисципліною Управлінський облік
Усього
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10 питань
10 питань
10 питань
50 питань

V КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ
Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту фахового вступного
випробування може набувати одного з двох значень:
максимального значення кількості балів - за вірної відповіді,
мінімального значення (0 балів) - за невірної відповіді.
Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної форми
наведений у таблиці:
Максимальна кількість
Максимальне
балів, яка може бути
№
значення,
Дисципліна
набрана за виконання
з/п
кількість балів
завдань
з
певної
дисципліни
Питання з дисципліни
1
Бухгалтерський
облік
2
20
(загальна теорія)
2
20
Питання з дисципліни
2
Фінансовий облік
3
4
5

Питання з дисципліни
Звітність підприємств
Питання з дисципліни
Аудит
Питання з дисципліни
Управлінський облік
Усього

2
2
2

20
20
20
100

19

