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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму додаткового  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 на основі освітнього ступеня бакалавра та 

освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою 

спеціальністю (напрямом підготовки) під час вступу на навчання для 

здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 Облік і 

оподаткування. 

Мета додаткового вступного випробування – перевірка рівня 

теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів та визначення рівня 

фахової підготовки. Абітурієнти допускаються до складання фахових 

випробувань із профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови 

успішного проходження додаткового вступного випробування, тобто за 

умови набору кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який 

становить 75 балів. 

Вступні випробування проводяться в обсязі навчальних програм з 

основних дисциплін навчального плану освітнього ступеня бакалавр – 

Бухгалтерський облік, Управлінський облік, Податки та податкова система. 
 

2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 

Вступник повинен знати: 

- об'єкти, які відображаються в первинному, синтетичному та 

аналітичному обліку; порядок облікової реєстрації первинних даних, їх 

групування та накопичення в облікових регістрах, формування установленої 

державної звітності; організаційно-правові основи взаємовідносин з 

державними органами, які здійснюють контроль за діяльністю суб'єктів 

підприємництва; 

- класифікацію податків та зборів відповідно до положень податкового 

законодавства; об’єкт та базу оподаткування, строк сплати 

загальнодержавних та місцевих податків та зборів в Україні; порядок 

облікової реєстрації даних, їх накопичення і формування показників 

податкової звітності; організаційно-правові основи взаємовідносин з 

державними органами, які здійснюють контроль за оподаткуванням у 

суб'єктів підприємництва;  

-  генезис та завдання управлінського обліку; класифікацію витрат в 

управлінському обліку; методи обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг); методи аналізу взаємозв’язку  витрат, обсягу 

діяльності та прибутку; прийоми  аналізу  релевантної інформації для 

прийняття управлінських рішень; основи бюджетування і контролю на 

підприємстві. 
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Вступник повинен вміти: 

- відображати об'єкти обліку в первинній документації, у системі 

рахунків і регістрів бухгалтерського обліку, у формах фінансової звітності; 

використовувати облікову інформацію для економічного контролю, аналізу і 

прогнозування господарської діяльності; 

- відображати об'єкти оподаткування у системі рахунків і регістрів 

податкового і бухгалтерського обліку; формувати на основі розрахунків, які 

виконуються, показники  податкової звітності; проводити аналіз податкових 

операцій і виправляти помилкові облікові записи згідно установленим 

вимогам; 

-  організувати й проводити облік та калькулювання витрат на 

виробництво продукції  за замовленнями, процесами, центрами витрат, 

центрами відповідальності, видами продукції тощо; визначати резерви 

зниження витрат і підвищення рентабельності виробництва; обґрунтовувати 

адекватні напрямки розвитку підприємства за умов динамічного 

конкурентного ринкового середовища. 

 

3. ПРОГРАМА ДОДАТКОВОГО ВСТУПНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 
 

Тема 1. Предмет і метод бухгалтерського обліку. 

 Характеристика предмету бухгалтерського обліку. Поняття об’єктів 

бухгалтерського обліку. Загальне розуміння методу бухгалтерського обліку. 

Метод бухгалтерського обліку як спосіб пізнання кількісних та якісних 

сторін об’єктів обліку в динаміці. Елементи методу бухгалтерського обліку. 

Господарські засоби, їх функціональне призначення і характер використання. 

Джерела утворення господарських засобів. Джерела залучених коштів. 

Джерела власних засобів. Класифікація  господарських засобів та джерела їх 

утворення. Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку.  

 

Тема 2. Баланс підприємства, типи змін статей 

Поняття бухгалтерського балансу, його будова. Форма і структура 

балансу. Актив балансу: зміст розділів і статей. Пасив балансу: зміст розділів 

і статей. Типи змін статей балансу. Особливості балансових побудов у різних   

суб’єктів господарювання та особливості звітного узагальнення. Основні 

закономірності  змін балансу під впливом  господарських операцій.  Зв'язок 

статей балансу з бухгалтерськими рахунками. Використання балансу  в 

управлінні процесами відтворення.  

 

Тема 3. Система рахунків бухгалтерського обліку та їх 

класифікація. Синтетичні, аналітичні рахунки та субрахунки. 

Рахунки синтетичного та аналітичного обліку, їх суть, призначення і 

взаємозв’язок. Відображення  облікової інформації на рахунках обліку. 

Дискусійні питання  ведення синтетичного та аналітичного обліку. Поняття 
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про субрахунки. Будова синтетичних, аналітичних  рахунків та субрахунків. 

План рахунків бухгалтерського обліку. Зміст розділів Плану рахунків,  

призначення окремих рахунків  та їх характеристика.   

 

Тема 4. Документування господарських операцій як методичний 

прийом бухгалтерського обліку. 

Документування господарських операцій як методичний прийом 

бухгалтерського обліку. Документи як носії первинної облікової інформації 

та їх класифікація. Організація документообігу. Класифікація бухгалтерських 

документів. Порядок ведення документації підприємства. Реквізити 

документів. Вимоги до змісту і оформлення. Документооборот і його 

організація. Графік документообороту. Організація вилучення та утилізації 

документів. Порядок зберігання первинних документів. Документування в 

умовах комп’ютеризації обліку. Поточні та постійні архіви для зберігання 

документів. Терміни зберігання документів у постійному архіві. Порядок 

передачі документів до державного архіву на безстрокове зберігання. 

 

Тема 5. Методичні прийоми інвентаризації, оформлення її 

результатів та відображення у бухгалтерському обліку. 

Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. Значення 

інвентаризації, її місце, задачі та функції, які вона виконує в системі 

бухгалтерського обліку. Методичні прийоми інвентаризації, оформлення її 

результатів та відображення у бухгалтерському обліку. Класифікація 

інвентаризацій. Види інвентаризації. Поняття перманентної інвентаризації. 

Строки проведення інвентаризації. Методика проведення інвентаризації. 

Відображення в бухгалтерському обліку результатів інвентаризації. 

 

Тема 6. Облікові регістри у системі бухгалтерського обліку. 

Облікові регістри у системі бухгалтерського обліку: їх суть, види і 

форми. Хронологічні облікові регістри. Систематичні облікові регістри. 

Комбіновані облікові регістри. Характеристика облікових регістрів за 

призначенням і обсягом змісту. Регістри синтетичного, аналітичного обліку 

та комбіновані. Двосторонні та багатогранні облікові регістри. Шахові 

облікові регістри.  Методика та техніка облікової реєстрації. Методи 

виправлення бухгалтерських записів. Класифікація регістрів бухгалтерського 

обліку.  

 

Тема 7. Сутність форми  бухгалтерського обліку. 

Сутність форми  бухгалтерського обліку. Історичний розвиток форм 

бухгалтерського обліку. Сучасні форми бухгалтерського обліку. Схема 

побудови контрольної відомості. Схема журнальної  форми бухгалтерського 

обліку. Структура журналів  та відомостей до них. Переваги та недоліки 

журнальної форми бухгалтерського обліку. Комп’ютерна (автоматизована) 

форма бухгалтерського обліку. Моделі організаційної побудови 
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комп’ютерної форми обліку. Меморіально-ордерна та спрощена форми 

обліку.  

 

Перелік питань для підготовки до вступного випробування: 

 

1. Загальна характеристика та особливості  бухгалтерського обліку. 

2. Основні  законодавчо – нормативні документи, які визначають  

порядок організації  бухгалтерського обліку  на підприємствах України. 

3.Характеристика предмета та метода  бухгалтерського обліку. 

4. Завдання, функції та вимоги до ведення бухгалтерського обліку. 

5.Поняття та види господарського обліку. 

6. Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

7. Характеристика документообігу на підприємстві. 

8. Поняття та класифікація облікових регістрів. 

9.  Форми бухгалтерського обліку та їх характеристика. 

10. Журнальна форма ведення бухгалтерського обліку. 

11. Узагальнення даних поточного обліку.   

12. Зміст та призначення  оборотних відомостей. 

13.  Способи виправлення помилкових записів у документах та 

облікових регістрах 

14.Охарактеризувати  виправлення помилок  в регістрах 

бухгалтерського обліку методом «сторно». 

15. Охарактеризувати  виправлення помилок  в регістрах 

бухгалтерського обліку «коректурним способом». 

16. Охарактеризувати  виправлення помилок  в регістрах 

бухгалтерського обліку способом  «додаткового  запису». 

17.Методичний прийом  балансового  узагальнення  в бухгалтерському 

обліку. 

18 Призначення бухгалтерських рахунків. 

19. Значення  і ознаки класифікації рахунків. 

20. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

21.Класифікація рахунків  за призначенням і структурою. 

22. Характеристика активних та пасивних рахунків. 

23.Визначення оборотів і залишку на рахунках. 

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

25. Склад та структура бухгалтерського балансу. 

26.Зміст та характеристика  активу балансу. 

27. Зміст та характеристика пасиву балансу. 

28.  Вплив господарських операцій на стан балансу. Типи балансових 

змін. 

29.Класифікація джерел  формування активів підприємства. 

30. Інвентаризація, її значення та види. 

31. Методичні прийоми інвентаризації , оформлення її результатів та 

відображення у бухгалтерському обліку. 

32 Значення  бухгалтерського обліку  в управлінні та контролі. 
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ПОДАТКИ ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА 
 

Тема 1. Сутність та основні види податків. Платники податків, їх 

права та обов’язки 

Поняття податку та збору. Загальні засади встановлення податків і 

зборів. Види податків та зборів. Загальнодержавні податки та збори. Місцеві 

податки. Платники податків. Обов'язки платника податків. Права платника 

податків. 

 

Тема  2. Організація податкової системи України. Загальні 

положення Податкового кодексу України       

Податкова система та її місце у фінансовій системі держави. 

Характеристика вітчизняної системи оподаткування. Соціально-економічний 

зміст податкової політики. Основи та особливості фіскальної політики в 

Україні. Ринкові принципи формування податкової політики. Організаційна 

структура органів Державної фіскальної служби та їх основні завдання. 

Сфера дії Податкового кодексу України. Внесення змін до Податкового 

кодексу України. Податкове законодавство України. Основні засади 

податкового законодавства України. Функції контролюючих органів. Права 

контролюючих органів. 

 

Тема  3. Основні елементи податків в Україні 

Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Одиниця виміру бази 

оподаткування. Ставка податку. Базова (основна) ставка податку. Гранична 

ставка податку. Абсолютна та відносна ставки податку. Обчислення суми 

податку. Строк сплати податку та збору. Зміна строку сплати податку та 

збору.  Податковий період. Види податкового періоду.  

 

 Тема 4.  Облік платників податків та їх відповідальність 

Загальні положення щодо обліку платників податків. Взяття на облік 

юридичних осіб та відокремлених підрозділів юридичних осіб. Особи, які 

притягаються до відповідальності за вчинення правопорушень. Види 

відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та іншого 

законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі 

органи. Загальні умови притягнення до фінансової відповідальності. Штрафні 

(фінансові) санкції (штрафи). Строки давності для застосування штрафних 

(фінансових) санкцій (штрафів). Застосування штрафних (фінансових) 

санкцій (штрафів) у разі вчинення кількох порушень. Податкова декларація. 

Особи, які несуть відповідальність за складання податкової звітності. 

Складання податкової декларації. Подання податкової декларації до 

контролюючих органів.  

 

Тема  5. Податок на прибуток підприємства 

Платники податку. Об’єкт оподаткування. База оподаткування. Ставки 

податку. Порядок обчислення податку на прибуток підприємств. Різниці, які 
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виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів. Різниці, що 

виникають при формуванні резервів (забезпечень). Різниці, які виникають 

при здійсненні фінансових операцій. Особливості оподаткування окремих 

видів діяльності та операцій. Звільнення від оподаткування. 

 

Тема 6. Податок на доходи фізичних осіб 

         Платники податку. Об'єкт оподаткування. База оподаткування. Доходи, 

які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) 

оподатковуваного доходу. Податкова знижка. Ставки податку. Порядок 

нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету. 

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги. Особливості 

нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів. Особи, 

відповідальні за утримання (нарахування) та сплату (перерахування) податку 

до бюджету. Порядок оподаткування операцій з продажу (обміну) об'єктів 

нерухомого майна. Порядок оподаткування операцій з продажу або обміну 

об'єктів рухомого майна. Оподаткування доходу, отриманого платником 

податку в результаті прийняття ним у спадщину чи дарунок коштів, майна, 

майнових чи немайнових прав. Визначення суми процентів, сплачених 

платником податку за користування іпотечним житловим кредитом з метою 

нарахування податкової знижки. Забезпечення виконання податкових 

зобов'язань. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою-

підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, що обрали 

спрощену систему оподаткування. 

 

Тема 7. Екологічний податок 

       Платники податку. Об'єкт та база оподаткування. Ставки податку за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення. Ставки податку за скиди забруднюючих речовин у 

водні об'єкти. Ставки податку за розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах. Ставки податку за утворення 

радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені). Ставки податку за 

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк. Порядок обчислення 

податку. Порядок подання податкової звітності та сплати податку. 

 

Тема 8. Податок на додану вартість 

Платники податку. Вимоги щодо реєстрації осіб як платників податку. 

Добровільна реєстрація платників податку. Порядок реєстрації платників 

податку. Анулювання реєстрації платника податку. Визначення об'єкта 

оподаткування. Місце постачання товарів та послуг. Дата виникнення 

податкових зобов'язань. Порядок визначення бази оподаткування в разі 

постачання товарів/послуг. Особливості визначення бази оподаткування в 

разі постачання товарів/послуг в окремих випадках. Розміри ставок податку. 

Операції, що підлягають оподаткуванню за основною ставкою. Операції, що 
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підлягають оподаткуванню за нульовою ставкою. Операції, що не є об'єктом 

оподаткування. Операції, звільнені від оподаткування. Податковий кредит. 

Електронне адміністрування податку на додану вартість. Податкова 

накладна. Звітні (податкові) періоди. Порядок надання податкової декларації 

та строки розрахунків з бюджетом.  

  

Тема 9. Акцизний податок, мито 

Платники податку. Об'єкти оподаткування. База оподаткування. 

Підакцизні товари та ставки податку. Дата виникнення податкових 

зобов'язань. Порядок обчислення податку з товарів, виготовлених на митній 

території України. Порядок обчислення податку з товарів, які ввозяться на 

митну територію України. Особливості обчислення податку з тютюнових 

виробів. Порядок і строки сплати податку. Складання та подання декларації з 

акцизного податку. Контроль за сплатою податку. Особливості 

оподаткування алкогольних напоїв. Виготовлення, зберігання, продаж марок 

акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів. 

Ввезення на митну територію України імпортних алкогольних напоїв і 

тютюнових виробів. Контроль за надходженням податку з алкогольних 

напоїв і тютюнових виробів. Особливості оподаткування деяких підакцизних 

товарів залежно від напряму його використання. Акцизні склади. 

 

Тема 10. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності 

Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку 

першої - третьої груп. Об’єкт та база оподаткування для платників єдиного 

податку четвертої групи. Ставки єдиного податку. Податковий (звітний) 

період. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Ведення 

обліку і складення звітності платниками єдиного податку. Особливості 

нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 

платниками єдиного податку. Порядок обрання або переходу на спрощену 

систему оподаткування, або відмови від спрощеної системи оподаткування. 

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку. 

Відповідальність платника єдиного податку. 

 

Тема 11. Ухилення від сплати податків і перекладання податків. 

Поняття та види ухилення від оподаткування. Приховування доходів, 

інші види податкових зловживань. Виявлення ухилення від податків.  

Відповідальність за порушення податкового законодавства.  Штрафні санкції 

до порушників податкового законодавства. Сутність і форми перекладання 

податків.  

 

Перелік питань для підготовки до вступного випробування: 

  

1. Поняття податку, податкових платежів, внесків. Економічна сутність 

податків. Основні характерні особливості податку. 
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2.  Функції податків. Види податків та зборів. Загальнодержавні і 

місцеві податки і збори.  

3.  Поняття податкової системи. Основи устрою податкової системи 

України. 

4.  Принципи податкового законодавства, що передбачені Податковим 

кодексом України.  

5.  Організаційна структура органів Державної фіскальної служби 

України та їх основні завдання. Функції та права контролюючих органів. 

6.  Основні елементи податків в Україні. Об’єкт, база оподаткування та 

її одиниця виміру. Ставка податку та її види. 

7. Порядок взяття на облік платників податків: юридичних осіб та 

самозайнятих осіб. 

8. Платники податку на прибуток підприємств. Ставки податку на 

прибуток та порядок їх застосування. 

9. Порядок розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток 

підприємств. 

10. Платники податку та об’єкт оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб. 

11. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Податкові знижки та 

податкова пільга. 

12. Платники екологічного податку. Об’єкт та база оподаткування 

екологічним податком. 

13. Платники податку на додану вартість. Об’єкти оподаткування та база 

оподаткування ПДВ  операцій з постачання товарів і послуг.  

14. Ставки податку на додану вартість. Порядок розрахунку податку на 

додану вартість. Податкове зобов’язання та податковий кредит. 

15. Основні елементи акцизного податку. Підакцизні товари та ставки 

податку. 

16. Платники мита згідно митного законодавства України. Об’єкти 

оподаткування, база оподаткування, ставки і пільги мита. 

17. Порядок визначення доходів платників єдиного податку та їх склад. 

Групи платників єдиного податку. Ставки єдиного податку та строки його 

сплати. 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
 

Тема 1.   Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Визначення, еволюція  та сучасна концепція внутрішньогосподарського 

(управлінського) обліку.   Поняття про систему управлінського контролю і 

центри відповідальності. Організація управлінського обліку на 

підприємствах. Загальна характеристика процесу прийняття рішень. Потреба 

в обліковій інформації на різних етапах підготовки рішення. Облік за 

місцями виникнення витрат та центрами відповідальності. 
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Тема  2 . Склад витрат на виробництво продукції, виконання робіт, 

надання послуг       

 Поняття та види собівартості. Чинники зниження собівартості 

продукції. Сутність, обєкти та одиниці калькулювання собівартості 

продукції. Облік витрат за елементами витрат  та статтями калькуляції   

Склад виробничих непрямих витрат і процедури їх розподілу. Методи 

розподілу витрат обслуговуючих підрозділів. Визначення ставки розподілу 

виробничих непрямих витрат. Облік і списання зайво розподілених і 

недорозподілених непрямих витрат. 

 

Тема  3 . Класифікація і поведінка витрат підприємства 

      Концепція і класифікація витрат. Витрати на продукцію (виробничі 

витрати, витрати обігу, операційні витрати). Основні та неосновні витрати. 

Фактичні, бюджетні та стандартні витрати. Контрольовані й неконтрольовані 

витрати. 

    Поведінка витрат: змінні, постійні, напівпостійні витрати.  Лінійні й 

нелінійні функції витрат. Методи обчислення функції витрат: технологічний, 

аналізу рахунків, вищої – нижчої точки, графічний, регресійний аналіз, 

спрощений статистичний аналіз. 

 

Тема 4.  Методи обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг).   

          Облік витрат та чинники, що впливають на його побудову. 

Класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. 

Калькуляція собівартості замовлення. Калькуляція собівартості партії 

виробів.    Сутність і сфера застосування калькулювання собівартості 

продукції за процесами. Визначення калькуляційної одиниці. Поняття 

еквівалентної одиниці готової продукції.  Методи калькулювання 

собівартості готової продукції, напівфабрикатів, незавершеного виробництва 

і браку: середньозважена собівартість, ФІФО.  Методи калькулювання 

собівартості продукції комплексного (спільного) виробництва 

 

 Тема 5.  Облік витрат і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) за повними  та змінними витратами 

        Сутність обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг) за повними  витратами. Переваги і недоліки системи калькулювання 

повних виробничих витрат. Концепція маржинального доходу. Сутність 

обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) за 

змінними  витратами. Розбіжності між калькулюванням  змінних і повних 

виробничих витрат.  Узгодження прибутку  при різних методах 

калькулювання. 
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Тема 6. Облік витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг) за нормативними витратами 
        Поняття нормативних витрат та відхилень від норм. Класифікація 

нормативних витрат. Нормативні витрати, нормативна кількість та 

нормативна  ціна прямих матеріалів. Нормативні прямі трудові витрати, 

нормативний робочий час, нормативна ставка оплати праці. Нормативні 

загальновиробничі витрати, нормативний коефіцієнт змінних 

загальновиробничих витрат.  Використання нормативних витрат в калькулю-

ванні собівартості продукції. Розрахунок відхилень та їх аналіз  як засіб 

контролю витрат на виробництво продукції. Гнучкий бюджет. Запис 

відхилень в облікові регістри. 

 

Тема 7. Аналіз взаємозвязку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

підприємства 

         Зміст і методи аналізу взаємозвязку “витрати – обсяг - прибуток”. Суть 

аналізу взаємозвязку “витрати – обсяг - прибуток” і сфера його застосування. 

Математичні методи аналізу: визначення точки беззбитковості; розрахунок 

обсягу діяльності, необхідного для одержання бажаного прибутку; 

визначення прибутку при визначеному обсязі діяльності. Графічні методи 

аналізу: графік беззбитковості; графік взаємозвязку прибутку й обсягу 

діяльності; графік маржинального доходу.        Аналіз чутливості прибутку до  

зміни  витрат,  ціни  й  обсягу продажу.  Методи  аналізу чутливості 

прибутку. Запас міцності і ступінь ризику. Структура витрат і операційний 

леверидж. Використання операційного левериджу для визначення чутливості 

прибутку. Особливості аналізу “витрати – обсяг - прибуток” в умовах 

асортименту продукції. 

 

Тема 8.Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських 

рішень 

        Принципи  і методи  аналізу релевантної інформації. Загальна 

характеристика процесу прийняття рішень. Підходи до аналізу варіантів 

рішень. Використання релевантної інформації для прийняття рішень (аналіз 

для прийняття рішення щодо спеціального замовлення,  визначення 

мінімальної ціни спеціального замовлення, аналіз витрат і доходів  для 

прийняття рішення щодо розширення або скорочення діяльності, методика 

аналізу з метою оптимального використання  обмежених ресурсів).  Рішення, 

що стосуються ціноутворення. Вплив податків та інфляції на прийняття 

рішень. 

 

Тема 9. Бюджетування і контроль на підприємстві       
 Сутність і методи бюджетування. Роль бюджетного планування і 

контролю в системі управління. Функції бюджетування. Визначення та види 

бюджетів. Операційні й фінансові бюджети. Статичні й гнучкі бюджети. 

Періодичне й безупинне бюджетування. Бюджетування через прирощення і 



14 

 

бюджетування “з нуля”. Використання кількісних методів у процесі 

бюджетування.   Стадії процесу бюджетування. Складання операційних 

бюджетів: продажу, виробництва, запасів, закупівлі, витрат. Підготовка 

бюджетного звіту про прибуток. Методика і техніка складання бюджету 

грошових коштів. Складання бюджетного балансу. Узагальнення 

операційних і фінансових бюджетів і підготовка зведеного бюджету. 

Сутність бюджетного контролю. Методи дослідження відхилень. 

 

Тема 10. Облік і контроль витрат за центрами відповідальності на 

підприємстві 

 Концепція центрів  відповідальності.  Вибір показників для оцінки 

діяльності. Облік витрат і доходів за центрами відповідальності. Оцінка 

діяльності центрів витрат. Оцінка діяльності центрів доходу. Методика 

визначення відхилень від запланованого доходу. Деталізація відхилень 

доходу. Оцінка діяльності центрів прибутку. Методика визначення відхилень 

від запланованого прибутку. 

 

Перелік питань для підготовки до вступного випробування: 

 

1. Мета, зміст і організація управлінського обліку. 

2. Сутність, обєкти та одиниці калькулювання собівартості продукції. 

3. Склад виробничих непрямих витрат і процедури їх розподілу. 

4. Класифікація і поведінка витрат підприємства. 

5. Методи обчислення функції витрат. 

6. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції. 

7. Калькулювання собівартості продукції за замовленнями. 

8. Сутність і сфера застосування калькулювання собівартості продукції за 

процесами. 

9. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції. 

10. Сутність обліку витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг) за повними  витратами. 

11. Облік витрат та калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг) 

за змінними витратами. 

12. Розрахунок відхилень та їх аналіз    при нормативному методі обліку 

витрат на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. 

13. Зміст і методи аналізу взаємозвязку “витрати – обсяг діяльності- 

прибуток”. 

14. Аналіз чутливості прибутку до  зміни  витрат,  ціни  й  обсягу 

продажу. 

15. Принципи  і методи  аналізу релевантної інформації для прийняття 

поточних  управлінських рішень. 

16. Аналіз релевантної інформації для прийняття довгострокових 

управлінських рішень. 
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17. Сутність і методи бюджетування, роль бюджетного планування і 

контролю в системі управління. 

18. Види бюджетів, стадії процесу бюджетування. 

19. Сутність бюджетного контролю, методи дослідження відхилень. 

20. Концепція центрів  відповідальності,  вибір показників для оцінки їх 

діяльності. 
            

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Додаткове вступне випробування проводиться у формі співбесіди.  

Список допущених до додаткового вступного випробування 

ухвалюється рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний 

протокол, та складається з абітурієнтів, які вступають на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра та освітньо-

кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого за іншою спеціальністю 

(напрямом підготовки). 

Голова фахової атестаційної комісії, який відповідає за проведення 

вступного випробування, попередньо складає необхідні екзаменаційні 

матеріали: програми співбесід, екзаменаційні білети, критерії оцінювання 

відповіді вступника. 

Екзаменаційні білети складаються відповідно до Програм додаткових 

вступних випробувань. Програми додаткових вступних випробувань 

оприлюднюються на офіційному сайті МНУ імені В. О. Сухомлинського 

(http://www.mdu.edu.ua).  

Додаткові вступні випробування проводяться у строки, передбачені 

Правилами прийому до Миколаївського національного університету імені 

В. О. Сухомлинського у 2018 році.  

Розклад проведення додаткових вступних випробувань, що проводяться 

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 додаткове вступне випробування вступник з'являється з паспортом. 

Додаткове вступне випробування у формі співбесіди проводиться не 

менше ніж двома членами комісії з кожним вступником, яких призначає 

голова фахової атестаційної комісії згідно з розкладом у день іспиту.  

Вступник одержує екзаменаційний білет, який містить 3 питання з 

дисциплін, що є профільними для відповідної спеціальності. На кожне 

питання треба дати вичерпну відповідь. 

Під час співбесіди члени відповідної комісії відмічають правильність 

відповідей в аркуші співбесіди, який по закінченні співбесіди підписується 

вступником та членами відповідної комісії.  
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Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день 

її проведення. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 

200 балів. Якщо абітурієнт набрав 0 балів з будь-якого питання, то 

вважається, що додаткове вступне випробування не складено. 

Абітурієнти допускаються до складання фахових випробувань із 

профільних дисциплін та екзамену з іноземної мови за умови успішного 

проходження додаткового вступного випробування, тобто за умови набору 

кількості балів, що вища за поріг «склав/не склав», який становить 100 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. 
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