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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму фахового вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування (згідно Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) розроблено на 

основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра відповідної 

спеціальності. 

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття 

освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Мета фахового вступного випробування – перевірка рівня теоретичної та 

практичної підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня 

бакалавр і формування рейтингового списку з абітурієнтів, які поступають на 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 

Облік і оподаткування. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану ступеня бакалавр – Фінансовий 

облік, Облік і звітність в оподаткуванні, Аудит. 

 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

- основи побудови фінансового обліку; методи і організацію ведення 

фінансового обліку активів, капіталу і зобов’язань на підприємствах України;  

- об'єкти, бази і механізми оподаткування по видам податків: порядок 

облікової реєстрації первинних даних, їх накопичення і формування 

показників податкової звітності; організаційно-правові основи 

взаємовідносин з державними органами, які здійснюють контроль за 

оподаткуванням у суб'єктів підприємництва;  

- методи та способи організації аудиторської діяльності; організаційно-

правове, інформаційне і технічне забезпечення аудиторської діяльності; 

етапи організації зовнішнього та внутрішнього аудиту; порядок надання 

аудиторських послуг; організацію створення і діяльності аудиторських фірм, 

праці аудиторів і контролю її якості; методичні прийоми аудиторської 

перевірки активів, власного капіталу та зобов'язань підприємств, форм 

фінансової звітності.  

Вступник повинен вміти: 

- відображати в первинному, синтетичному та аналітичному обліку 

різноманітні господарські операції з обліку основних, оборотних засобів та 

інших активів, капіталу і зобов’язань на підприємстві; 

- організувати і вести інформаційний фонд законодавчо-нормативних 

документів по видах податкових платежів; розрахувати податкові бази у 

відповідності з установленими вимогами; відображати об'єкти оподаткування 

у первинній документації, у системі рахунків і регістрів податкового і 

бухгалтерського обліку; формувати на основі розрахунків, які виконуються, 

показники установленої податкової звітності; проводити аналіз 
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оподаткованих операцій і виправляти помилкові облікові записи по 

установлених вимогах; 

- складати план та робочу програму аудиту та надання аудиторських 

послуг; виконувати аудиторську перевірку даних бухгалтерського обліку і 

показників фінансової звітності підприємств; забезпечити організацію 

зовнішнього та внутрішнього аудиту; формувати робочі документи з 

аудиторської перевірки, аудиторське досьє; проводити вибіркові дослідження 

та обґрунтування проектних рішень з аудиту складати аудиторські звіти, 

висновки.  
  

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

ФІНАНСОВИЙ  ОБЛІК 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку.  

Концептуальна модель фінансового обліку. Структура фінансового 

обліку на підприємстві. Цілі обліку та облікова інформація. Визначення 

обліку. Використання облікової інформації під час прийняття рішень. 

Стандарти бухгалтерського обліку. Умови передачі інформації у 

бухгалтерському обліку. Облікова політика підприємства. Загальні принципи 

побудови бухгалтерського обліку та необхідність його поділу на фінансовий і 

управлінський. Об’єкти фінансового і управлінського обліку. Порівняльна 

характеристика управлінського і фінансового обліку. 

 

Тема 2. Облік основних засобів.  

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів на підприємстві. 

Облік придбання та створення основних засобів. Класифікація основних 

засобів. Порядок визначення первісної вартості основних засобів. Облік 

вибуття основних засобів. Облік оренди основних засобів. Методи 

розрахунку амортизації основних засобів. Облік зносу основних засобів. 

Облік ремонту та переоцінки основних засобів. Основні нормативні 

документи з обліку основних засобів. Первинні документи обліку основних 

засобів. Придбання основних засобів. Безкоштовне отримання основних 

засобів. Поліпшення технічних характеристик та ремонт основних засобів.  

 

Тема 3. Облік нематеріальних активів. 

 Визнання та класифікація нематеріальних активів. Синтетичний та 

аналітичний облік надходження нематеріальних активів. Облік зносу, 

переоцінки та вибуття нематеріальних активів. Склад нематеріальних 

активів. Основні нормативні документи з обліку нематеріальних активів. 

Амортизація нематеріальних активів. Облік переоцінки нематеріальних 

активів. Прямолінійний метод. Зменшення залишкової вартості. Прискорене 

зменшення залишкової вартості. Кумулятивний та виробничий метод. Облік 

вибуття нематеріальних активів. Організація документування операції з 

нематеріальними активами. 
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Тема 4. Облік капітальних інвестицій. 

 Поняття та оцінка капітальних інвестицій підприємства.  Класифікація 

капітальних інвестицій підприємства.  Структура капітальних інвестицій 

підприємства. Синтетичний та аналітичний облік капітальних інвестицій 

підприємства.  Документування господарських операцій з обліку капітальних 

інвестицій. Капітальне будівництво. Облік капітальних інвестицій за видами 

активів. Облік капітальних інвестицій за джерелами фінансування. Облік 

капітальних інвестицій за видами економічної діяльності. 

 

Тема 5. Облік запасів.  
Визнання, класифікація і оцінка виробничих запасів. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Документальне оформлення 

руху запасів. Аналітичний облік запасів. Класифікація запасів. Перелік форм 

первинних документів для обліку виробничих запасів. Облік надходження і 

відпуску виробничих запасів зі складу підприємства. Облік транспортно-

заготівельних витрат. Методи оцінки запасів при їх вибутті. Схема 

організації обліку виробничих запасів. Оцінка вибуття запасів для цілей 

фінансового обліку. Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних 

предметів. Відображення в обліку товарів. Облікові регістри. Основні 

нормативні документи з обліку запасів. Облік формування первісної вартості 

запасів. Особливості обліку запасів. Уцінка та дооцінка запасів. Облік 

виробничих запасів в бухгалтерії. Документування операцій з запасами. 

Облік сум нестач та псування матеріальних цінностей. 

 

Тема 6. Облік грошових коштів.  

Законодавче регулювання готівкового обігу і грошових коштів на 

рахунках в банках.   Кругообіг коштів підприємства, місце грошей в ньому. 

Порядок ведення касових операцій. Облік операцій на рахунках в банках. 

Облік грошових документів та грошових коштів в дорозі. Облік операцій в 

іноземній валюті. Відображення курсових різниць по валютних рахунках.  

Облік цінних паперів. Облік грошових коштів при комп’ютеризованих 

формах бухгалтерського обліку. Облік касових операцій. Документація з 

обліку касових операцій. Порядок ведення касової книги. Виписки банку та 

їх обробка. Відображення операцій на поточному рахунку в регістрах 

бухгалтерського обліку.  Облік інших грошових коштів. Облік цінних 

паперів. Порядок ведення Касової книги та обов'язки касира.  

 

Тема 7. Облік дебіторської заборгованості.  

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість». Облік дебіторської заборгованості за продукцію, товари, 

роботи та послуги. Схема обліку розрахунків з покупцями і замовниками. 

Облік іншої дебіторської заборгованості. Облікові регістри. Бухгалтерський 

облік довгострокової дебіторської заборгованості. Документування 

господарських операцій. Документування господарських операцій з обліку 
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дебіторської заборгованості. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з 

підзвітними особами. Облік резерву сумнівних боргів. Методика розрахунку 

резерву сумнівних боргів. 

 

Тема 8. Облік довгострокових та поточних фінансових інвестицій.       

Основні нормативні документи з обліку інвестицій. Поняття, 

визначення, оцінка поточних фінансових інвестицій. Документування 

господарських операцій. Визначення та оцінка довгострокових фінансових 

інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових 

інвестицій, бухгалтерські записи, облікові регістри. Облік довгострокових 

фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка. Облік 

довгострокових фінансових інвестицій у спільні, асоційовані та дочірні 

підприємства. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових 

інвестицій. 

 

Тема 9. Облік витрат виробництва готової продукції.  
Основні нормативні документи з обліку готової продукції та її реалізації. 

Готова продукція та її оцінка. Облік готової продукції на складі та в 

бухгалтерії. Синтетичний та аналітичний облік товарів. Методика обліку 

готової продукції. Етапи обліку витрат виробництва. Облік браку у 

виробництві. Облік випуску та калькулювання виробничої собівартості 

готової продукції. Схема обліку готової продукції. Облік виробництва 

продукції. Облік витрат, що включаються до собівартості продукції. 

Документальне оформлення надходження і витрачання готової продукції, 

сировини, матеріалів, нафтопродуктів, запасних частин. 

 

Тема 10. Облік зареєстрованого капіталу. 

 Облік зареєстрованого капіталу. Облік пайового капіталу. Облік 

додаткового капіталу. Облік несплаченого та вилученого капіталу. Облік 

нерозподіленого прибутку. Облік непокритого збитку. Облік формування 

зареєстрованого капіталу та його функції. Облік збільшення статутного 

капіталу. Облік зменшення (вилучення) зареєстрованого капіталу. 

Аналітичний та синтетичний облік зареєстрованого капіталу. Облік пайового 

капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік 

нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Облік резервного капіталу. 

Порядок формування нерозподіленого прибутку.  Емісійний капітал. Капітал 

у дооцінках. Документування та облік операцій  формування і використання 

власного капіталу. 

 

Тема 11. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками і 

підрядниками.  

Договір купівлі-продажу. Договір підряду. Порядок приймання-здавання 

товарів. Документальне оформлення надходження вантажів, робіт, послуг. 

Порядок реєстрації виданих, повернутих І використаних довіреностей на 
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одержання цінностей. Організація синтетичного та аналітичного обліку 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

 

Тема 12.  Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з 

банками та іншими позиками.  
Економічний зміст кредитів банків і завдання їх обліку. Облік 

довгострокових кредитів банків. Облік короткострокових позик. 

Аналітичний та синтетичний облік банківських позик. Облік поточної 

заборгованості і за довгостроковими зобов'язаннями. Облік виданих 

короткострокових векселів. Облік розрахунків з іншими кредиторами. 

 

Тема 13. Облік розрахунків за виплатами працівникам.  
Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати. Економічний 

зміст оплати праці в ринкових умовах. Завдання обліку праці та її оплати на 

підприємствах різних форм власності. Трудовий договір (контракт). Трудові 

книжки. Форми первинного обліку працівників. Колективний договір. 

Матеріальна відповідальність працівників. Розірвання трудового договору. 

Форми і види оплати праці. Склад фонду оплати праці. Первинний облік 

праці та її оплати. Узагальнення та групування даних з обліку праці. 

Особливості оформлення трудових угод і оплата робіт за трудовими угодами. 

Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток. Особливості 

нарахування інших додаткових виплат. Нарахування єдиного соціального 

внеску. 

 

Тема 14.  Облік розрахунків з бюджетом.  

Облік податку на доходи фізичних осіб. Податок на прибуток. Податок 

на додану вартість. Фіксований сільськогосподарський податок. Податкові 

декларації. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і 

платежами. Синтетичний та аналітичний облік податку з доходів фізичних 

осіб. Синтетичний та аналітичний облік податку на прибуток. Синтетичний 

та аналітичний облік податку на додану вартість. Єдиний податок 

сільськогосподарських  товаровиробників. Облік акцизного збору. Облік 

митних зборів. 

 

Тема 15. Облік доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємства.  
Методологічні засади формування інформації про доходи підприємства. 

Визнання доходу. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг). Вирахування з доходу. Облік наданих знижок. Облік повернення 

товарів. Облік реалізації товарів за договорами комісії. Визнання доходу від 

надання послуг. Визнання доходу за операціями з цільового фінансування. 

Визнання доходу за бартерним контрактом. Облік фінансових доходів. 

Розкриття інформації про доходи у Примітках до фінансової звітності. 

Поняття фінансових результатів та порядок їх формування. Облік 
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формування фінансових результатів. Облік нерозподіленого прибутку або 

непокритого збитку. 

 

Тема 16. Фінансова звітність підприємства.  

Призначення звітності. Класифікація звітності. Користувачі звітності та 

їх інформаційні потреби. Внутрішні та зовнішні користувачі. Мета, якісні 

характеристики бухгалтерської звітності. Організація складання звітності. 

Порядок подання та оприлюднення бухгалтерської звітності. Законодавче і 

нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання. Види та 

склад звітності підприємства. Елементи фінансової звітності. Принципи 

підготовки фінансової звітності та розкриття інформації. 

 

Перелік питань для підготовки до вступного випробування: 

 

1. Фінансовий облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

2. Синтетичний та аналітичний облік товарів на підприємстві. 

3. Фінансовий облік адміністративних витрат, та їх списання згідно П(С)БО. 

4. Фінансовий облік операцій на поточних рахунках в банках. 

5. Облік утримань із заробітної плати робітників. 

6. Облік формування та змін статутного капіталу. 

7. Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. 

8. Облік короткострокових та довгострокових кредитів банку на 

підприємстві. 

9. Фінансовий облік витрат на збут та їх списання згідно П(С) БО. 

10. Оцінка та документальне оформлення руху виробничих запасів на 

підприємстві. 

11. Синтетичний та аналітичний облік формування фінансових результатів 

від операційної діяльності. 

12. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків щодо податків та 

платежів до бюджету. 

13. Законодавчо-нормативні документи з обліку по видам активів, капіталу, 

зобов’язань. 

14. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами. 

15. Аналітичний та синтетичний облік руху виробничих запасів на 

підприємстві. 

16. Первинний та зведений облік розрахунків з робітниками по заробітній 

платі. 

17. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з органами соціального 

страхування. 

18. Синтетичний та аналітичний облік виробничих витрат операційної 

діяльності. 

19. Фінансовий облік капітальних інвестицій підприємства. 

20. Облік нерозподіленого прибутку (збитків) та його використання на 

підприємстві. 

21. Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних засобів. 
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22. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

23. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з робітниками по оплаті 

праці. 

24. Облік транспортно-заготівельних витрат згідно П (С)БО 9 «Запаси». 

25. Бухгалтерський облік нематеріальних активів та нарахування їх зносу 

(амортизації). 

26. Облік розрахунків за претензіям і невідфактурованих поставок запасів. 

27. Синтетичний та аналітичний облік доходів від операційної діяльності. 

28. Формування та бухгалтерський облік собівартості реалізованої готової 

продукції, (робіт, послуг) запасів. 

29. Облік резервного, додаткового та неоплаченого капіталу. 

30. Фінансовий облік касових операцій на підприємстві. 

31. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з покупцями і 

замовниками. 

32. Первинний і зведений облік основних засобів на підприємстві. 

33. Первинний і зведений облік по видам активів, капіталу, зобов’язань. 

34. Схеми документообігу по видам активів, капіталу, зобов’язань. 

 

ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ 

 

Тема 1. Роль обліку в реалізації системи оподаткування 

Система оподаткування в Україні,   суть податкового обліку і його 

основні завдання. Державне регулювання податкового обліку в Україні, ціль і 

об'єкти обліку. Відмінності податкового обліку від бухгалтерського обліку.  

 

Тема 2. Облік і звітність податку на прибуток підприємства 

Облік доходів по видам діяльності, які включають до складу доходів, 

що оподатковуються, які не включають до складу доходів до оподаткування, 

які виключають зі складу доходів до оподаткування. Облік витрат, які 

включають до складу собівартості, інших витрат для цілей оподаткування, 

витрат, що не включають до складу собівартості, які виключають зі складу 

собівартості чи інших витрат та які включають до складу собівартості при 

дотриманні певних умов (витрати подвійного призначення) 

Поняття амортизації та її зміст, методика нарахування амортизації 

основних засобів і нематеріальних активів. Особливості визначення 

оподатковуваного прибутку підприємств, Декларації про прибуток 

підприємства. 

 

Тема 3.  Облік і звітність податку на додану вартість  

Зміст, об'єкти оподаткування, механізм справляння податків. Зміст 

об'єкту оподаткування податком на додану вартість. База оподаткування 

податком на додану вартість. Облік податкового зобов'язання з податку на 
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додану вартість та дата його виникнення. Облік податкового кредиту з 

податку на додану вартість та дата виникнення права платника податку на 

податковий кредит. Первинний, аналітичний та синтетичний облік ПДВ в 

звичайних операціях продажу і придбання товарів (робіт, послуг). Зведений 

облік і складання звітності по податку на додану вартість. Інформаційна 

схема складання податкової декларації з податку на додану вартість. 

Тема 4. Облік і звітність податку на доходи фізичних осіб 

Зміст, об'єкти оподаткування, механізм справляння. Зміст об'єкту 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб. База оподаткування 

податком на доходи фізичних осіб. Соціальна пільга. Облік податку з доходів 

фізичних осіб. Податкова звітність.  

 

Тема 5. Облік і звітність оподаткування суб'єктів малого 

підприємництва (єдиний податок) 

Облік оподаткування юридичних осіб - суб'єктів малого 

підприємництва. Первинний і зведений облік доходів і витрат СМП. Порядок 

складання звітності. Облік оподаткування суб'єктів підприємництва - 

фізичних осіб та організація обліку при загальній системі оподаткування. 

Оподаткування за фіксованим податком, за єдиним податком, звітність, їх 

склад.  

 

Тема 6. Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням   
Економічна сутність загальнообов'язкового державного соціального 

страхування. Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним 

соціальним страхуванням. Первинний, синтетичний та аналітичний облік 

розрахунків за страхуванням. Нормативне регулювання обліку розрахунків за 

страхуванням.   Порядок складання, подачі  податкової декларації, строки 

сплати зборів.  

 

Тема 7. Облік і звітність за іншими податками і зборами  
Облік і звітність за іншими податками і зборами згідно Податкового 

кодексу України. Порядок складання та подачі  податкової звітності до 

держаних установ, строки сплати зборів.  

 

Перелік питань для підготовки до вступного випробування: 

 

1. Роль обліку в реалізації системи оподаткування. 

2. Система оподаткування в Україні і суть податкового обліку і його 

основні завдання. 

3. Облік доходів по видам діяльності, які включають до складу 

доходів,що оподатковуються. 

4. Облік витрат, які включають до складу собівартості, інших витрат для 

цілей оподаткування. 
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5. Поняття амортизації та її зміст, методика нарахування амортизації 

основних засобів і нематеріальних активів. 

6. Первинний, аналітичний та синтетичний облік ПДВ в звичайних 

операціях продажу і придбання товарів (робіт, послуг). 

7. Інформаційна схема складання податкової декларації з податку на 

додану вартість. 

8. Облік податку з доходів фізичних осіб. 

9. Первинний і зведений облік доходів і витрат СПД. 

10. Облік оподаткування суб'єктів підприємництва - фізичних осіб та 

організація обліку при загальній системі оподаткування. 

11. Облік розрахунків за загальнообов 'язковим державним соціальним 

страхуванням.  

12. Порядок складання, подачі  податкової декларації, строки сплати 

зборів.  

13. Облік і звітність за іншими податками і зборами згідно Податкового 

кодексу України.  

14. Порядок складання, подачі  податкової звітності, строки сплати зборів.  

15. Облік і звітність оподаткування суб'єктів малого підприємництва 

(єдиний податок). 

16. Облік оподаткування юридичних осіб - суб'єктів малого 

підприємництва. Первинний і зведений облік доходів і витрат СМП. 

Порядок складання звітності.  

17. Облік оподаткування суб'єктів підприємництва - фізичних осіб та 

організація обліку при загальній системі оподаткування.  

18.  Облік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним 

страхуванням та податком з доходів фізичних осіб. 

19.  Облік і звітність за іншими податками і зборами згідно Податкового 

кодексу України.  

20. Взаємозв'язок бухгалтерського і податкового обліку по податку на 

додану вартість. 

 

 

АУДИТ 

 

Тема 1. Методичні і нормативні основи організації аудиторської 

діяльності 

Аудиторська діяльність і її місце в ринкових умовах України. 

Організація аудиторської діяльності, її суть та необхідність. Об'єкти 

організації аудиторського процесу. Вимоги, що ставляться до організації 

аудиторської діяльності в Україні. Нормативні основи організації аудиту. 

Принципи організації аудиторського процесу згідно міжнародних стандартів 

аудиту. Предмет і метод аудиту 
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Тема 2. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього 

контролю і аудиту 

Поняття суттєвості та її оцінка. Послідовність застосування суттєвості 

на різних етапах аудиту. Суттєве та несуттєве відхилення, обман та помилка: 

визначення та фактори, що їх зумовлюють. 

Підприємницький ризик та його характеристика. Поняття аудиторського 

ризику та його складові. Внутрішньо властивий ризик підприємства та 

фактори, що його обумовлюють. Ризик контролю, його визначення та 

складові. Ризик не виявлення. Залежність між ризиком контролю і ризиком 

не виявлення. Припустимий аудиторський ризик. Модель аудиторського 

ризику та її використання на практиці. 

Кількісна оцінка аудиторського ризику та правила, яких необхідно 

дотримуватись при її застосуванні. Оцінка ризику у процесі аудиту. 

Залежність між компонентами моделі аудиторського ризику. 

 

Тема 3. Планування аудиту 

Процес проведення аудиту та його стадії. Клієнти аудиторських фірм і 

критерії їхнього вибору. Суть, мета і завдання планування аудиту. 

Планування аудиторської перевірки. Організація планування аудиторської 

діяльності. Види планування аудиторської діяльності (оперативне, поточне, 

стратегічне). Етапи планування. Основні фактори, що впливають на процес 

планування. Загальний план аудиту, його зміст. Програма аудиту та її 

складові. 

 

Тема 4. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Аудиторські докази. Класифікація доказів. Основні умови збору доказів. 

Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів. Джерела 

аудиторських доказів. Основні фактори, які формують вимоги до 

аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості доказів. Залежність між 

аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю. Аудиторські процедури, їх 

призначення та види. Поняття робочих документів аудитора. Мета складання 

робочих документів. Форма та зміст робочих документів. Фактори, які 

впливають на форму та зміст робочих документів аудитора. Вимоги до 

оформлення робочих документів аудитора. Права на робочі документи 

аудитора та порядок їх зберігання. Використання роботи інших фахівців. 

 

Тема 5. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи 

Аудиторський висновок та загальні вимоги до нього. Структура 

аудиторського висновку. Види аудиторських висновків та їх зміст. Порядок 

складання та подання аудиторських висновків. Аудиторський звіт Події після 

дати балансу в аудиторському висновку. 

 

Тема 6. Аудит грошових коштів на підприємстві 

Завдання аудиту грошових коштів. Нормативні та інформаційні основи 

аудиту. Предмет і об'єкти аудиту операцій з коштами. Організація і методика 
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аудиту касових операцій, операцій на поточному рахунку та інших рахунках 

в банку. 

 

Тема 7. Аудит необоротних активів 

Мета і завдання аудиту операцій з необоротними активами. Предмет і 

об'єкти аудиту операцій з активами. Джерела інформації для аудиту операцій 

з необоротними активами. Способи вивчення операцій з необоротними 

активами. 

Методика аудиту операцій з основними засобами. Рекомендовані схеми 

перевірки операцій з основними засобами. Особливості перевірки зносу 

(амортизації) основних засобів в бухгалтерському і податковому обліку. 

Аудит обліку витрат на покращення засобів в бухгалтерському і податковому 

обліку. 

Методика перевірки інших необоротних активів: нематеріальних 

довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій, 

довгострокової дебіторської заборгованості та інших необоротних активів. 

Особливості перевірки лізингових операцій (операційна та фінансова 

оренда). 

  

Тема 8. Аудит розрахункових операцій  

Методика аудиту розрахункових операцій. Мета і завдання аудиту. 

Предмет і об'єкти аудиту. Джерела інформації для проведення аудиту. 

Способи вивчення операцій з обліку розрахунків з підзвітними особами. 

Складання аудиторського висновку.  

Організація та методика аудиту розрахунків з робітниками 

підприємства, органами соціального страхування. Мета і завдання аудиту. 

Об'єкти аудиту. Нормативні інформаційні джерела інформації по обліку 

праці і її оплати. Рекомендовані етапи аудиту. Способи вивчення операцій з 

обліку розрахунків з робітниками підприємства та  органами соціального 

страхування.  

Методика аудиту розрахунків з постачальниками, підрядниками, 

покупцями, обов'язковим платежам в бюджет і іншим дебіторам та 

кредиторам. Рекомендована схема перевірки інших розрахункових операцій. 

Складання аудиторського висновку. 

 

Тема 9. Аудит запасів 

Мета і завдання аудиту операцій з матеріальними цінностями. 

Нормативні та інформаційні основи для аудиту операцій із запасами. 

Способи перевірки операцій із виробничими запасами, товарами, готовою 

продукцією. Рекомендована схема послідовності аудиту запасів на 

підприємстві. Особливості перевірки руху матеріальних цінностей в 

податковому обліку. Узагальнення результатів для складання аудиторського 

висновку 
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Тема 10. Організація і методика аудиту витрат по видам 

діяльності 

Мета і завдання аудиту операцій з обліку витрат по видам діяльності, 

методів калькулювання собівартості продукції, робіт, послуг. Джерела 

інформації для аудиту. Перевірка правильності та класифікація витрат.  

Організація і методика аудиту адміністративних витрат, витрат на 

збут, інших операційних витрат. Перевірка правильності відображення 

фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших витрат (фінансових, 

інвестиційних, надзвичайних (операцій). Способи вивчення операцій з 

обліку витрат та калькулювання собівартості послуг, продукції. 

Узагальнення результатів перевірки. 

 

Тема 11. Аудит доходів і фінансових  результатів діяльності 

Мета та завдання аудиту операцій з обліку доходів і фінансових 

результатів діяльності об'єктів аудиту. Нормативні й інформаційні джерела 

інформації для аудиту. Способи вивчення обліку доходів від операційної, 

фінансової та інвестиційної діяльності.  

Аудит фінансових результатів діяльності підприємства. Характеристика 

етапів перевірки фінансових результатів на підприємстві. Узагальнення 

результатів для складання аудиторського висновку. 

 

Тема 12. Аудит власного капіталу 

Нормативні і інформаційні джерела. Послідовність перевірки видів 

власного капіталу. Узагальнення результатів перевірки.  

 

Тема 13. Методика аудиту фінансової звітності 

Мета і завдання аудиту звітності. Предмет та об'єкти фінансової 

звітності. Джерела інформації для проведення аудиту фінансової звітності та 

методика їх опрацювання, перевірка статей балансу (ф. 1), звіту про 

фінансові результати (ф.2).  

Способи перевірки фінансової звітності: звіту про рух грошових коштів 

(ф.З); звіту про власний капітал (ф.4); примітки (ф.5, ф. 6, ф. 1).  

Порядок перевірки прогнозної фінансової звітності. Узагальнення 

результатів перевірки і складання аудиторського висновку. 

 

Перелік питань для підготовки до вступного випробування: 

 

1. Планування аудиту фінансових звітів згідно МСА. 

2. Історія становлення та перспективи подальшого розвитку аудиту в 

Україні. 

3. Організація і методика аудиту обліку запасів на підприємстві. 

4. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

5. Організація і методика аудиту витрат по видам діяльності. 
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6. Міжнародні стандарти аудиту, їх загальна характеристика. 

7. Види аудиту та його відмінність від ревізії. 

8. Організація і методика аудиту фінансової звітності суб'єкта малого 

підприємництва. 

9. Мета і загальні принципи аудиту, їх характеристика. 

10. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них. 

11. Аналітичні процедури аудиту згідно МСА. 

12. Елементи аудиторського ризику, їх характеристика. 

13. Предмет і метод аудиту. 

14. Нормативні та інформаційні джерела аудиту розрахунків по оплаті праці. 

Задачі аудиту. 

15. Організація і методика аудиту доходів по видам діяльності. 

16. Нормативні та інформаційні джерела аудиту грошових коштів. Задачі 

аудиту. 

17. Організація і методика аудиту розрахунків з бюджетом (податок на 

прибуток, ПДВ, ПДФО). 

18. Організація і методика аудиту річних форм фінансової звітності 

підприємства. 

19. Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками. 

20. Аудиторські висновки зі спеціальних аудиторських завдань (МСА № 

800). 

21. Організація і методика аудиту зносу (амортизації) необоротних активів. 

22. Види аудиторських висновків згідно МСА. 

23. Організація і методика аудиту основних засобів. 

24. Супутні аудиторські послуги, їх характеристика згідно МСА. 

25. Організація і методика аудиту грошових коштів в касі підприємства. 

26. Основні елементи і структура аудиторського висновку згідно МСА. 

27. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці. 

28. Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами. 

29. Нормативні та інформаційні джерела аудиту основних засобів. Задачі 

аудиту. 

30. Робоча документація аудитора та вимоги до її складання. 

31. Загальна характеристика МСА, їх назва. 

32. Законодавчо-нормативні основи аудиту. 

33. Інформаційні джерела аудиту по видам активів, капіталу, зобов’язань 

 

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у формі тестування.  

Для проведення тестування формуються екзаменаційні групи в порядку 

реєстрації документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол.  

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 
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матеріали: програми фахових вступних випробувань, тестові завдання, 

критерії оцінювання відповіді вступника. 

Тестові завдання складаються відповідно до Програм фахових вступних 

випробувань. Програми фахових вступних випробувань оприлюднюються на 

офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського (http://www.mdu.edu.ua).  

Фахове вступне випробування проводиться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського.  

Розклад фахових вступних випробувань, що проводяться в МНУ імені 

В. О. Сухомлинського, затверджується головою Приймальної комісії і 

оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті МНУ імені 

В. О. Сухомлинського та інформаційному стенді Приймальної комісії не 

пізніше ніж за три дні до початку прийому заяв та документів для вступу на 

навчання за відповідними ступенями та формами навчання. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. 

Вступник одержує варіант завдання, який містить 25 тестових завдань, 

для кожного з яких передбачено 4 варіанти відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну 

відповідь і позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає 

номеру цього завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант 

відповіді. На виконання тестового завдання відводиться 2 астрономічні 

години (120 хвилин).  

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня 

фахових знань за наступними критеріями.  

Вірне виконання усіх 25 тестових завдань оцінюється в 200 балів. 

Кількість балів за правильну відповідь на одне тестове завдання – 8. 

Відсутність правильних відповідей оцінюється в 0 балів. 

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки (кількості балів), 

отриманої на вступному випробуванні у МНУ імені В. О. Сухомлинського, 

повинна подаватись особисто вступником не пізніше наступного робочого 

дня після оголошення екзаменаційної оцінки. 

 

5. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

1. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчально-

практичний посібник / за ред. Голова С.Ф.. - Дніпропетровськ: ТОВ ―Баланс-
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податкової адміністрації України від 13.10.11 р. № 475 (зі змінами і 
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