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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

  

Фахове вступне випробування (ФВВ) передбачає перевірку здатності 

вступника до опанування освітньої програми другого (магістерського) рівня 

вищої освіти на основі здобутих раніше компетентностей.  

 Результати ФВВ зараховуються для конкурсного відбору осіб, які на основі 

ступеня бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за галуззю 

знань 07 Управління та адміністрування 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: 
1. Бухгалтерський облік (загальна теорія) №1 
2. Фінансовий облік №2 
3. Звітність підприємств №3 

4. Аудит №4 
5. Управлінський облік №5 

 

2. ПЕРЕЛІК ТЕМ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ ОЦІНЮЄТЬСЯ ВСТУПНИК 
 

Навчальна дисципліна №1 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗАГАЛЬНА 

ТЕОРІЯ)» 

Поняття про господарський облік та його види. Користувачі 

бухгалтерської інформації. Предмет, об’єкт і суб’єкт бухгалтерського обліку. 

Метод бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерський баланс, його види. 

Господарські операції та їх вплив на бухгалтерський баланс. Призначення 

рахунків бухгалтерського обліку. Активні і пасивні рахунки бухгалтерського 

обліку, їх будова. Подвійний запис як елемент метода бухгалтерського обліку. 

Рахунки синтетичного і аналітичного обліку, їх взаємозв’язок. Узагальнення 

даних поточного бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між системою рахунків 

бухгалтерського обліку і балансом. Первинне спостереження і його 

документальне відображення. Організація документообігу на підприємстві. 

Організація зберігання документів. Інвентаризація, її види та значення. 

Принципи та порядок проведення інвентаризації. Відображення результатів 

інвентаризацій в бухгалтерському обліку і звітності. 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. 

Сутність та особливості процесу постачання (придбання ресурсів). Сутність та 

особливості процесу виробництва та випуску готової продукції. Особливості 
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обліку витрат на виробництво. Сутність та особливості процесу реалізації. 

Особливості обліку витрат на реалізацію. Особливості обліку продажу продукції 

(товарів, робіт, послуг) на підприємствах різних галузей економіки. Сутність та 

особливості формування фінансового результату. Порядок формування  

фінансового результату і використання прибутку на підприємстві. 

 
Навчальна дисципліна №2 «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

Основи побудови фінансового обліку. Регулювання бухгалтерського 

обліку і звітності в Україні. Облікової політики підприємства. Облік основних 

засобів. Облік капітальних інвестицій. Облік інших необоротних матеріальних 

активів. Облік нематеріальних активів. Облік довгострокових і поточних 

фінансових інвестицій. Облік виробничих запасів. Облік сировини і матеріалів, 

первинна документація з обліку сировини і матеріалів. Облік палива і готової 

продукції. Облік витрат виробництва. Облік грошових коштів. Облік 

дебіторської заборгованості. Облік розрахунків за зобов’язаннями. Облік 

розрахунків за податками й платежами. Облік заробітної плати та інших виплат 

працівникам. Облік власного капіталу. Облік доходів,  витрат і фінансових 

результатів діяльності підприємства 

 

Навчальна дисципліна №3 «ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ» 

Основи побудови та загальні вимоги до звітності підприємств. Загальні 

вимоги до бухгалтерської (фінансової) звітності підприємств. Зміст, структура та 

методика складання бухгалтерського балансу (Звіт про фінансовий стан). Зміст, 

структура та методика складання Звіту про фінансові результати (Звіт про 

сукупний дохід). Зміст, структура та методика складання Звіту про рух грошових 

коштів. Зміст, структура та методика складання Звіту про власний капітал. Склад 

та порядок складання приміток до фінансової звітності та порівняння показників. 

Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. Статистична звітність та її 

види. Податкова звітність  
 

Навчальна дисципліна №4 «АУДИТ» 

Сутність та предмет аудиту. Регулювання аудиторської діяльності та її 

інформаційне забезпечення. Аудиторський ризик і оцінювання системи 

внутрішнього контролю. Планування аудиторської діяльності. Методи аудиту 

фінансової звітності та критерії її оцінювання. Аудиторські докази та робочі 

документи аудитора. Аудит фінансової звітності. Аудиторський висновок та інші 

підсумкові документи аудитора.  

 

Навчальна дисципліна №5 «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

Мета, зміст і організація управлінського обліку. Класифікація і поведінка 

витрат. Облік виробничих витрат. Системи обліку і калькулювання собівартості. 

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Аналіз релевантної 

інформації для прийняття управлінських рішень. Бюджетування і контроль. 

Облік і контроль за центрами відповідальності. 
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3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 До навчальної дисципліни №1 «Бухгалтерський облік (загальна 

теорія)» 

1. Акімова Н.С. Бухгалтерський облік: навчальний посібник / Н.С. Акімова, 

О.О. Говоруха, Л.О. Кирильєва, Т. О. Євлаш. Х. : ХДУХТ, 2019. 182 с. 

2. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: підруч. / Ю.А. Верига. - К.: Центр навч. 

літератури, 2019. – 520 с.  

3. Лень В.С. «Бухгалтерський облік в Україні. Основи та практика: 

навч.посіб. / В.С.Лень, В.В.Гливенко – К.: Центр навч. літератури, 2018. – 

608с. 

4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підруч. / О. В. Лишиленко. – К.: 

Центр навч. літератури, 2017. – 670 с.  

5. Соболєв В.М. Бухгалтерський облік: Навчальний посібник / В. М. Соболєв, 

І. А. Косата, Т. В. Розіт тощо; за ред. В. М. Соболєва. Х.: ХНУ імені В. Н. 

Каразіна, 2018. 222 с. 

6. Скоробогатова Н.Є. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Київ: КПІ ім. Ігоря 

Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2017. 248 с. 

7. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник / В.Г.Швець. – 4-те 

вид, переробл. і доповн. – К. : Знання, 2015. -527с. 

8. Господарський кодекс України  від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами) 

9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (зі змінами) 

10. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-08 (зі змінами) 

11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами) 

12. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI (зі змінами) 

13. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний 

ресурс] Режим доступу: 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/onemanuals/35131 

14. 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 

15. Інструкції зі статистики заробітної плати, затверджена наказом 

Держкомстату від 13.01.2004 № 5 

 

 

До навчальної дисципліни №2 «Фінансовий облік»  

1. Верига Ю.А. Фінансовий облік: навч.посіб. / Ю.А. Верига, Т.В.Гладких, 

М.М.Орищенко.  - К.: Центр навч. літератури, 2019. – 492 с.  

2. Крупка Я.Д. Фінансовий облік : підруч. / Я.Д. Крупка, З.В. Задорожний, 

Н.В. Гудзь [та ін.]. 4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 

с. 

https://www.yakaboo.ua/ua/buhgalters-kij-oblik-v-ukraini-osnovi-ta-praktika-navchal-nij-posibnik.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=buh-uchet&utm_campaign=30082018
https://www.yakaboo.ua/ua/buhgalters-kij-oblik-v-ukraini-osnovi-ta-praktika-navchal-nij-posibnik.html?utm_source=blog.yakaboo.ua&utm_medium=buh-uchet&utm_campaign=30082018
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3. Лень В.С. Звітність підприємства : підручник / В.С. Лень, В.В. Гливенко. – 

[2-ге вид.]. – К. : Каравела, 2019. – 676 с. 

4. Лисиченко О.О. Фінансовий облік: навч.посіб. / О.О.Лисиченко, 

П.Й.Атамас, О.П.Атамас. – К.: Центр навч.літератури, 2019. – 356с. 

5. Облік, оподаткування та аудит. Навчальний посібник (Юстина  Верига, В. 

Плаксієнко, В. Кулик) – К. : Центр навчальної літератури, 2019. – 509 с.  

6.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: Алерта, 2020.-316с. 

7. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і 

звітність: Підручник. – 7-те, перероб. і доп. – К.: Алерта, 2016. – 928с. 

8. Фінансовий облік: навч. посіб. — 3-ге вид., перероб. і доп. / Сук Л.К., Сук 

П.Л. — К. : Знання, 2016. — 663 с.  

9. Шара Є.Ю., Соколовська-Гонтаренко І.Є. Фінансовий облік ІІ. Навчальний 

посібник. – К.: «Видавництво «Центр учбової літератури», 2016. – 308 с. 
 

До навчальної дисципліни № 3 «Звітність підприємств» 

1. Гуцаленко Л.В. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу: навч. посіб. / Л. 

В. Гуцаленко, У.О.Марчук, Л.В.Мельянкова. – К. : ЦУЛ, 2020. – 390 с. 

2. Звітність підприємств [текст]: підручник / М.І.Бондар, Ю.А.Верига, 

М.М.Орищенко та ін. – К.: Центр учбової літератури, 2017. – 570 с. 

3. Звітність підприємств : навч. посіб. (для студ. вищ. навч. закл. за спец. 

«Облік і оподаткування») / [В. П. Пантелеєв, О. А. Юрченко, Г. М. Курило, 

К. В. Безверхий ; за заг. редакцією д. е. н., проф. В. П. Пантелеєва]. К.: ДП 

«Інформ.-аналіт. агентство», 2017. 432 с 

4. 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.  

5. Кузнецова С.О., Чернікова І.Б. Облік і фінансова звітність за міжнародними 

стандартами. Навчальний посібник. – Х. : ХТЕІ КНТЕУ. – 2016. – 318 с. 

6. Лучко М. Р., Яцишин С. Р. Консолідація фінансової звітності : Навчальний 

посібник / М. Р. Лучко, С. Р. Яцишин. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 282 с. 

7. Іванчук Н.В. Звітність підприємств : навчальний посібник. Острог: 

Видавництво Націо- нального університету «Острозька академія», 2021. 

208 с. 

8. Фінансова звітність // Все о бухгалтерском учете – 2017. – № 8. 

9. Господарський кодекс України  від 16.01.2003 р. № 436-IV (зі змінами) 

10. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI(зі змінами) 

11. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»  

від 16.07.99 р. № 996-XIV (зі змінами) 

12. Закон України «Про державну статистику» від 17.09.1992 № 2614-XII (зі 

змінами) 

13. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 

07.02.2013 р. № 73. 

14. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 
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«Консолідована фінансова звітність», затверджене наказом Мінфіну від 

27.06.2013 р. № 628. 

15. 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). 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», 

затверджене наказом Мінфіну від 28.12.2000 № 353 (зі змінами і 

доповненнями). 

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання 

підприємств», затверджене наказом Мінфіну України від 07.07.1999 р. № 

163 (зі змінами і доповненнями). 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції», 

затверджене наказом Мінфіну України від 28.02.2008р. № 147 (зі змінами і 

доповненнями). 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію», 

затверджене наказом Мінфіну України від 16.07.2001 № 344 (зі змінами і 

доповненнями). 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта 

малого підприємництва», затверджене наказом Мінфіну України від 

25.02.2000 р. № 39 (зі змінами і доповненнями). 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за 

сегментами», затверджене наказом Мінфіну України від 19.05.2005 р. № 

412 (зі змінами і доповненнями).  

 

До навчальної дисципліни №4 «Аудит» 

1. Немченко В.В. Аудит:  навч. посіб. - К.: Центр навч. літератури, 2020. –

536с. 

2. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти звітності та аудиту: навч.посіб. / 

М.П.Войнаренко, Н.А.Понамарьова, О.В.Замазій. - К.: Центр навч. 

літератури, 2020. –488 с.  

3. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М., 

Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., − К. : 

Видавництво Ліра-К, 2019. −Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб.  324 с.  

4. Романів Є.М., С.В. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: навч. посібник 

/[Є.М. Романів, С.В. Приймак, С.М. Гончарук та інші]. Львів : ЛНУім. 

Івана Франка, 2017. 772 с. 

5. Рядська В.В. Аудит:  навч. посіб. - К.: Центр навч. літератури, 2018. –416с. 

6. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 року) [Електронний 

ресурс]. – https://www.apu.net.ua/component/content/article/2-

uncategorised/1151-miznarodni-standarti-kontrolu-yakosti-2016-2017 

7. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»  

від 21.12.2017 № 2258-УІII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text 

http://www.apu.com.ua/891-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2014-roku
http://www.apu.com.ua/891-mizhnarodni-standarti-kontrolyu-yakosti-auditu-oglyadu-inshogo-nadannya-vpevnenosti-ta-suputnikh-poslug-vidannya-2014-roku
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19#Text
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8. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» від 16 липня 1999 р. №996-XIV[Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text 

 

До навчальної дисципліни №5 «Управлінський облік» 

1. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. - К.: Центр навч. літератури, 

2018. – 400 с.  

2. Гуцаленко Л. В. Управлінський облік: навч.посіб/ Л. В. Гуцаленко, О. М. 

Колеснікова, І. М. Лепетан, У. О. Марчук, Л. В. Мельянкова. – К. : ЦУЛ, 

2020. – 370с. 

3. Плаксієнка В.Я.Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч. 

закл.] / За ред.В. Я. Плаксієнка. Полтава : ПП «Астрая» 2018. 250 с. 

4. Фаріон І.Д. Управлінський облік. Підручник. /І.Д.Фаріон, Писаренко Т.М. 

- К.: Центр навч. літератури, 2017. – 792 с.  

5. Управлінський облік : навч. посіб. [для студ. вищих навч. закл.] / За ред. 

В. Я. Плаксієнка. – Полтава : ПП «Астрая» 2018. – 250 с.  
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4.  СТАНДАРТНА СТРУКТУРА ВАРІАНТУ ФВВ 

 Кожний варіант фахового вступного випробування містить 20 тестових 

завдань, зміст яких стає відомим вступнику лише при отриманні варіанту 

випробування. Всі питання складені у формі обрання однієї вірної відповіді з 

чотирьох запропонованих, проти якої вступник має зробити відповідну 

позначку.  

Розподіл питань у кожному варіанті: 

 

- за формою завдань 

№ 

з/п 

Форма завдання Кількість одиниць 

у варіанті 

1 Питання на обрання вірної відповіді 20 

 

- за темами навчальних дисциплін 

№ 

з/п 

Назва дисципліни Кількість одиниць у 

варіанті 

1 Бухгалтерський облік (загальна теорія) 4 

2 Фінансовий облік 4 

3 Звітність підприємств 4 

4 Аудит 4 

5 Управлінський облік 4 

 Усього: 20 

 

Оцінка за відповідь на кожне питання варіанту ФВВ  може набувати одного з 

двох значень:  

максимального значення  5 балів  у випадку  вірної відповіді,  

мінімального значення     0 балів  у випадку невірної відповіді. 

 

 

Розподіл максимальної кількості балів за відповіді на завдання різної форми 

наведений у таблиці 

№ 

з/п 
Форма завдання 

Максимальна  кількість 

балів, яку можна 

отримати за одне 

завдання 

Максимальна кількість 

балів, яка може бути 

набрана за весь іспит 

1 
Питання на обрання 

вірної відповіді  
5 20 х 5 = 100 

 

 


