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Вступ 

 

Розвиток ринкових відносин, інтеграція економіки України в європейську 

і світову системи господарювання неможливі без реформування національної 

облікової системи. Головною метою реорганізації системи бухгалтерського 

обліку та звітності в Україні є прискорення її адаптації до ринкових змін, 

приведення її у відповідність із міжнародними стандартами, створення умов 

щодо високоефективного правового господарювання усіх вітчизняних 

економічних суб’єктів  

Вирішити актуальні проблеми в галузі економіки неможливо без 

бухгалтерського обліку та налагодженої системи формування звітної 

інформації. 

Це підвищує вимоги до кваліфікації майбутніх фахівців з обліку. Тому 

здобуття ступеня магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування» 

передбачає здавання додаткового вступного іспиту за тестовою технологією з 

фахових дисциплін: бухгалтерський облік, звітність підприємств.  

 

 

1. Мета вступного фахового випробування 

Мета вступного іспиту полягає у з’ясуванні рівня теоретичних знань і 

практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за освітньою програмою підготовки фахівця освітньо-

кваліфікаційного рівня магістра за спеціальністю «Облік і оподаткування». 
 

 

2. Характеристика змісту програми (опис основних розділів та їх 

короткий зміст) 
 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК 

1. Поняття та сутність бухгалтерського обліку та основні етапи його розвитку. 

2. Види господарського обліку. 

3. Вимоги до обліку. 

4. Вимірники, що застосовуються в обліку та користувачі бухгалтерської       

інформації. 

5. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

6. Базові принципи бухгалтерського обліку 

7. Господарські процеси, як об’єкт бухгалтерського обліку 

8. Метод бухгалтерського обліку 

9. Бухгалтерський баланс, його зміст і значення 

10. Структура балансу 

11. Форма і зміст балансу, групування статей балансу 

12. Зміни в балансі, зумовлені господарськими операціями 

13. Рахунки бухгалтерського обліку, їх суть,призначення і будова 

14. Подвійний запис, його суть і значення 

15. Хронологічний і систематичний облік 
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16. Синтетичні та аналітичні рахунки 

17. Взаємозв'язок між балансом і рахунками  

18. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 

19. Методологічні засади обліку господарських процесів 

20. Облік процесу постачання 

21. Облік процесу виробництва 

22. Облік процесу реалізації 

23. Облік фінансових результатів і використання прибутку 

24. Значення та принципи класифікації рахунків 

25. Основи класифікації рахунків та її значення 

26.  Класифікація рахунків за економічним змістом 

27. Класифікація рахунків за призначенням і структурою 

28. План рахунків бухгалтерського обліку 

29. Оцінка як система вартісного виміру 

30. Оцінка об’єктів обліку 

31. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку 

32. Документація та її значення 

33.  Вимоги до змісту і оформлення документів 

34. Класифікація документів 

35.  Порядок перевірки і опрацювання документів 

36. Документооборот і його організація 

37. Організація зберігання документів 

38. Інвентаризація її значення і види 

39. Порядок проведення і оформлення інвентаризації 

40. Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку 

41. Облікові регістри та їх види 

42. Техніка облікової реєстрації 

43. Форми бухгалтерського обліку 

44. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення 

45. Значення звітності та вимоги до неї 

46. Види звітності 

47. Порядок складання, подання і затвердження звітності 

48. Організаційні форми побудови бухгалтерського обліку  

49. Керівництво бухгалтерським обліком.  

50. Облікова політика підприємства. 

 

 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ  

1. Мета та склад звітності 

2. Підготовка облікових даних для складання звітності  

3. Якісні характеристики фінансової звітності 

4. Інвестиції підприємства, їх види, особливості відображення у звітності 

5. Характеристика статей власного капіталу і порядок їх відображення в Ба-

лансі 

6. Порядок складання і оприлюднення звітності підприємств 
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7. Методика і послідовність складання Звіту про власний капітал 

8. Призначення Балансу та його структура 

9. Загальні положення і характеристика ПСБО 21 і 22 

10. Актив Балансу. Визначення, оцінка і класифікація статей 

11. Призначення і склад Приміток до фінансової звітності 

12. Зміни в обліковій політиці та їх вплив на фінансову звітність 

13. Особливості оцінки і відображення в балансі необоротних активів 

14. Склад, оцінка та відображення в  Балансі оборотних активів 

15. Примітки до окремих видів фінансових звітів 

16. Характеристика пасиву Балансу 

17. Події після дати складання Балансу. ПСБО 6 

18. Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань 

19. Відмінності структури і змісту Балансу  суб’єкта малого підприємництва 

від звичайного Балансу 

20. Структура і зміст фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва 

21. Формування фінансових результатів у звітності 

22. Довгострокові та поточні зобов’язання та їх представлення у Балансі 

23. Особливості складання та представлення консолідованої фінансової звіт-

ності 

24. Складники власного капіталу 

25. Характеристика ПСБО 25 

26. Визнання та оцінка доходів і витрат у Звіті про фінансові результати 

27. Склад суб’єктів малого підприємництва 

28. Характеристика першого розділу Звіту про фінансові результати 

29. Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу 

30. Класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати 

31. Порядок відображення інформації у першому розділі Звіту про рух гро-

шових коштів 

32. Методика перевірки правильності формування звітних даних 

33. Порядок відображення інформації  в Декларації про ПДВ 

34. Визнання економічних елементів операційних витрат 

35. Виправлення помилок  і зміни у фінансових звітах 

36. Відмінності структури і змісту Звіту про фінансові результати за формою 

  № 2-м  від звичайного звіту 

37. Розрахунок прибутку на акцію 

38. Склад податкової звітності, періодичність подання 

39. Звітність по ресурсних платежах 

40. Структура, зміст та порядок складання Декларації по ПДВ 

41. Склад поточних зобов’язань та їх подання в Балансі 

42. Звітність по єдиному податку 

43. Послідовність складання Звіту про рух грошових коштів 

44. Мета та склад статистичної звітності підприємств 

45. Контрактивні  та контрпасивні рахунки 

46. Спеціальна звітність 

47. Активи, зобов’язання і капітал в доходно-витратному аспекті 
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48. Примітки до Звіту про фінансові результати 

49. Характеристика П(С)БО 19 «Об’єднання підприємств» 

50. Контроль фінансової звітності 

51. Особливості аналізу фінансової звітності 

52. Декларація про прибуток підприємства 

53. Структура, зміст та порядок складання звітності фермерських госпо-

дарств 

54. Інвентаризація та ліквідність 
 

 

 

3. Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів 

 

Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом 

підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» з обліку і оподаткування, 

а також для формування майбутніх фахових компетенцій абітурієнти повинні 

мати ступень «бакалавр» за спорідненою спеціальністю або однойменною 

спеціальністю, а також здібності до оволодіння знаннями, уміннями і 

навичками в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та конкретно-

економічних наук. Обов’язковою умовою також є вільне володіння державною 

мовою. 

 

4. Порядок проведення вступного фахового випробування 

 

Вступні випробовування охоплюють фахові предмети, які передбачені 

навчальними планами освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

спеціальності «Облік і оподаткування» та складаються із тестових завдань з 

наступних дисциплін: бухгалтерський облік, звітність підприємств. 

 

 

5. Структура екзаменаційного білета 

 

Завдання для додаткового вступного випробовування для ступеня  

магістра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» галузі знань 07 

«Управління та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

включає: 

- номер варіанту; 

- тестові завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік» (10 тестів); 

- тестові завдання з дисципліни «Звітність підприємств» (10 тестів);  

- шкала оцінювання за 100 бальною шкалою (від 0 до 100 балів). 

 

6. Критерії оцінювання вступного  фахового випробування 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями: 
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Критерії оцінки результатів тестування: 

Завдання  Бали 

Тестові завдання з бухгалтерського обліку (1-10) по 5 балів за кожний 

Тестові завдання із звітності підприємств (1-10) по 5 балів за кожний 

Максимальна сума – 100 балів 
 

 

 

7. Рекомендована література 

 

1. Бабіч В.В. Фінансовий облік [текст]: навч. посібник / В.В. Бабіч, С.В. Са-

гова. У 2 част. – К.: КНЕУ, 2006. – 282с. 

2. Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні [текст]: навч. посіб./ О.О. Бі-

дюк, Є.Ю. Шара,- К.: «Центр учбової літератури», 2012 .- 496с. 

3. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. / За редакцією проф.. 

Бутинця Ф.Ф. – Житомир: ЖІТІ, 2010.- 682 с. 

4. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-

практичний посібник / Н.І. Верхоглядова, В.П. Шило, С.Б.Ільїна та ін..- 

К.: Центр учбової літератури, 2010.- 536 с. 

5. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика: Навчально-

практичний посібник / Н. І. Верхоглядова. В. П. Шило. С. Б. Ільїна та ін. 

— К.: Центр учбової літератури. 2010. — 536 с. 

6. Бухгалтерський облік в Україні [текст]: навч. посібник / Р.Л. Хом'як, В.І. 

Лемішовський, А.С.Мороз та ін. За ред. Р.Л.Хом’яка. – 7-ме вид., доп. і 

перероб. – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», «Ін-

телект-Захід», 2008. – 1224 с. 

7. Бухгалтерський фінансовий облік [текст]: підручник / Під заг. ред. 

Ф.Ф.Бутинця. – 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. – 

912 с. 

8. Вербило О. Ф., Кондрицька Т. П. та Ярошинський В. М. Бухгалтерський 

облік у менеджменті: зміст та методика навчання, Підручник. За 

редакцією доцента, кандидата економічних наук О. Ф. Вербило. Частина 

третя. Управлінський облік. –К.: НАУ, 2006, с. – 328. 

9. Гладких Т.В. Фінансовий облік [текст]: навч. посібник / Т.В. Гладких. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2007. – 480с. 

10. Голов С.Ф. Фінансовий облік [текст]: підручник / С.Ф.Голов, 

В.М.Костюченко. І.Ю.Кравченко, Г.А.Ямборко. – К.: Лібра, 2005. – 976 с. 

11. Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по международ-

ным стандартам / С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко – Х.: Фактор, 2013. – 

1000 с. 

12. Григорьева Н. Сдаем отчеты в электронном виде / Н. Григорьева, Э. Ме-

хедов, А. Кушнеров. Х.: Фактор, 2012. – 320 с 

13. Давидов Г.М. Звітність підприємств : [навч. посіб.] / Г. М. Давидов, Н. С. 

Шалімова. – К.: Знання, 2010. – 624 с. 

14. Дробязко С.І. Облік та оподаткування підприємств малого бізнесу. На-
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вч.посіб./ С.І. Дробязко, Т.М. Козир, С.Б. Холод, -К.: «Центр учбової лі-

тератури», 2012 .- 416с. 

15. Загородній А.Г. Бухгалтерський облік: Підручник / А.Г.Загородній, 

Г.ОПартин, Л.М.Пилипенко, Т.І.Партин. 3-тє вид., доопрац. і доп. – 

Львів:Видавництво Львівська політехніка, 2011. – 340с. 

16. Ковальчук Т.М. Бухгалтерський облік (теорія): навч. посіб. / 

Т.М.Ковальчук, Н.М.Королюк; за ред. Т.М.Ковальчук. – Чернів-

ці:Чернівецький нац.ун-т, 2012. – 536с. 

17. Крупка Я.Д. Фінансовий облік [текст]: підручник / Я.Д.Крупка, 

З.В.Задорожний, Н.Я.Микитюк та ін. – К.: «Хай-тек Прес», 2011. – 544 с. 

18. Лишиленко О. В. Бухгалтерський облік: Підручник. — 3-тє вид., перероб. 

і доп. — Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2011. — 670 с. 

19. Лысенко В. Финотчетность: заполняем по-новому /В. Лысенко. - Х.: Фак-

тор, 2013. – 80 с. 
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В.М., Мельничука Б.В.- 3-е вид., доп. і перероб.- К.: Всеукраїнський інсти-

тут права і оцінки, 2012.- 140с. 

22. НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затверджений 
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24. Облік сільськогосподарської діяльності: Навчальний посібник / За ред.. 

Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ ―Юр-Агро-Веста‖, 2007. – 368с. 

25. Організація обліку відносин власності: Навчальний посібник / За ред.. 

Жука В.М. – К.: Видавництво ТОВ «Юр-Агро-Веста», 2007. – 360с. 

26. Облік, контроль та аналіз: навч. посібник / І.І. Пилипенко, В.П. Пантелеєв, 
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посібник / В. Й. Плиса, З. П. Плиса. - К. : Каравела, 2010. - 480 с. 

31. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні (з наступними 
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вчальний посібник / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, І. Є. Соколовська-
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ДОДАТОК 

 
Зразок виконання екзаменаційного завдання 

 

ВАРІАНТ № 1 

 

№  завдання  бухгалтерський 

облік  

Звітність підпри-

ємств  

1 а в 

2 а а 

3 в б 

4 в в 

5 б б 

6 а а 

7 б б 

8 а а 

9 а а 

10 в а 

 

                

 

                   Дата                                                    Підпис 


