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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Програму додаткового  вступного випробування зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування (згідно з Переліком 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 фінансової і податкової звітності;  

- класифікацію податків та зборів відповідно до положень податкового 

законодавства;  

- об’єкти та бази оподаткування, види загальнодержавних та місцевих 

податків та зборів в Україні;  

- 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. 

Вступник повинен вміти: 

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

регістрів бухгалтерського обліку, у формах фінансової звітності; 
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-  застосовувати нормативну базу з облікових питань для вирішення 

практичних завдань; 

- здійснювати бухгалтерський облік активів,   пасивів і господарських 

процесів підприємства; 

- 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. 

 

3. ПРОГРАМА ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ТЕСТУВАННЯ 

 

 Бухгалтерський облік 

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. 
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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. 

 

 Податки та податкова система 

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

податків. Основні характерні особливості податку. 

2.  Функції податків. Види податків та зборів. Загальнодержавні і місцеві 

податки і збори.  

3.  Платники податків, їх права та обов’язки, що передбачені Податковим 

кодексом України.  

4. Поняття податкової системи. Основи устрою податкової системи України. 

5. Принципи податкового законодавства, що передбачені Податковим 

кодексом України.  

6.  Організаційна структура органів Державної фіскальної служби України та 

їх основні завдання. Функції та права контролюючих органів. 

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

одиниця виміру. Ставка податку та її види. 

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

самозайнятих осіб. 

9. Платники податку на прибуток підприємств. Ставки податку на прибуток 

та порядок їх застосування. 

10. Порядок розрахунку об’єкта оподаткування податком на прибуток 

підприємств. 

11. Платники податку та об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних 

осіб. 

12. Ставки податку на доходи фізичних осіб. Податкові знижки та податкова 

пільга. 

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

екологічним податком. 

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

оподаткування ПДВ  операцій з постачання товарів і послуг.  

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

додану вартість. Податкове зобов’язання та податковий кредит. 

16. Основні елементи акцизного податку. Підакцизні товари та ставки 
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податку. 

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

оподаткування, база оподаткування, ставки і пільги мита. 

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

Групи платників єдиного податку. Ставки єдиного податку та строки його 

сплати. 

19. Платники збору за місця для паркування транспортних засобів, ставки і 

порядок обчислення та сплати збору.  

20.  Відповідальність за ухилення від сплати податків та порушення 

податкового законодавства. 

 

Управлінський облік 

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  обсягів реалізації. 

15. Принципи  і методи  аналізу релевантної інформації для прийняття 

поточних  управлінських рішень. 

16. Аналіз релевантної інформації для прийняття довгострокових 

управлінських рішень. 

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. 
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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 2019 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.  

Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення. 

Додаткове вступне випробування оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів, 

при цьому кожне питання оцінюється в 33 бали. 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 75 балів. 
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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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