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ВСТУП 

 

Програма фахового вступного випробування розроблена для прийому на 

навчання на здобуття освітнього ступеня «магістр» галузі знань 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» осіб, що 

здобули освітній ступінь «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» та іншими спорідненими спеціальностями. 

Ця Програма спрямована на перевірку рівня знань та вмінь, необхідних 

абітурієнтам для опанування ними програми магістра за відповідною 

спеціальністю та проходження конкурсу.  

Мета фахового вступного випробування – формування контингенту 

здобувачів вищої освіти, найбільш здібних до успішного опанування дисциплін 

професійної підготовки фахівця освітнього ступеня «магістр» галузі знань 

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

шляхом оцінки рівня теоретичних знань та практичних умінь і навичок за 

напрямами професійно-орієнтованої діяльності магістра.  

Зміст програми фахового вступного випробування. Програма фахового 

вступного випробування за освітнім ступенем «магістр» галуззю знань 

07 «Управління та адміністрування» спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» включає питання з таких модулів:  

Модуль 1. Фінансовий облік. 

Модуль 2. Аудит. 

Модуль 3. Облік і звітність в оподаткуванні. 

Модуль 4. Управлінський облік. 

Порядок проведення фахового вступного випробування визначається 

Правилами прийому до Національного університету «Чернігівська 

політехніка».  

Формою проведення фахового вступного випробування на здобуття 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на 

основі освітнього ступеня «бакалавр» є письмовий іспит. 
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ПЕРЕЛІК ТЕМ ЗА МОДУЛЯМИ 

 

МОДУЛЬ 1. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК  

 

Тема 1. Облік основних засобів. Поняття основних засобів та їх 

класифікація. Оцінка та переоцінка основних засобів. Облік надходження, 

вибуття та ремонту основних засобів. Поняття амортизації основних засобів. 

Основні поняття обліку інших необоротних матеріальних активів. Загальні 

вимоги до розкриття питань обліку основних засобів згідно з П(С)БО 7 

«Основні засоби». 

Тема 2. Облік нематеріальних активів. Поняття нематеріальних активів 

їх класифікація. Оцінка та переоцінка нематеріальних активів. Облік 

надходження, вибуття нематеріальних активів. Поняття амортизації 

нематеріальних активів. Загальні вимоги до розкриття питань обліку 

нематеріальних активів згідно з П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». 

Тема 3. Облік виробничих запасів. Поняття запасів. Оцінка та визнання 

запасів. Класифікація, облік надходження, зберігання та вибуття запасів. 

Методи списання запасів при вибутті. Переоцінка запасів. Загальні вимоги до 

розкриття питань обліку запасів згідно з П(С)БО 9 «Запаси». 

Тема 4. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості. Загальні 

положення обліку грошових коштів у касі підприємства. Порядок ведення та 

документальне оформлення касових операцій, заповнення Касової книги. Форми 

безготівкових розрахунків. Облік грошових коштів на рахунках в банку. Облік 

інших грошових коштів. 

Загальні поняття про дебіторську заборгованість. Облік розрахункових 

операцій з дебіторами. Оцінка поточної дебіторської заборгованості на дату 

балансу, резерв сумнівних боргів. Загальні вимоги до розкриття питань обліку 

дебіторської заборгованості згідно з П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість». 

Тема 5. Облік фінансових інвестицій. Визначення і класифікація 

фінансових інвестицій. Довгострокові і поточні фінансові інвестиції. 

Еквіваленти грошових коштів. Первісна оцінка фінансових інвестицій. Загальні 

вимоги до розкриття питань обліку фінансових інвестицій згідно з П(С)БО 12 

«Фінансові інвестиції». 

Тема 6. Облік власного капіталу. Поняття та види власного капіталу. Облік 

зареєстрованого (пайового), додаткового, резервного, вилученого і 

неоплачуваного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку і непокритих збитків. 

Тема 7. Облік зобов’язань. Загальні поняття про зобов’язання. Види 

поточних і довгострокових зобов’язань. Облік кредитних зобов’язань, 

розрахунків з постачальниками і підрядниками, за податками і платежами, за 

страхуванням та інших зобов’язань. Загальні вимоги до розкриття питань 

обліку зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Тема 8. Облік праці та її оплати. Облік особового складу працюючих. 

Розрахунок середнього заробітку, нарахування основної та додаткової 

заробітної плати, єдиного соціального внеску, основні види та розміри 

утримань із зарплати. Облік депонованої зарплати. 
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Тема 9. Облік витрат діяльності підприємства. Загальні поняття і 

структура витрат підприємства. Визнання та облік витрат від різних видів 

діяльності. Класифікація витрат. Відображення витрат на рахунках класу 8 і 

класу 9. Загальні вимоги до розкриття питань обліку витрат згідно з 

П(С)БО 16 «Витрати». 

Тема 10. Облік доходів і фінансових результатів. Загальні поняття і 

структура доходів підприємства. Визнання та облік доходів від різних видів 

діяльності. Класифікація доходів. Облік фінансових результатів. Загальні 

вимоги до розкриття питань обліку доходів згідно з П(С)БО 15 «Дохід».  

Тема 11. Фінансова звітність. Сутність та значення бухгалтерської 

(фінансової) звітності, мета її складання. Користувачі фінансової звітності. 

Склад та вимоги до бухгалтерської звітності відповідно до НП(С)БО 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності». 

 

 

 МОДУЛЬ 2. АУДИТ 

 

Тема 1. Сутність аудиту, його мета i завдання. Сутність аудиту, його 

предмет та об'єкт. Класифікація видів аудиту. Методи аудиту фінансової 

звітності. Класифікація робіт, які виконуються аудиторами. Поняття та 

характеристики робіт (завдань) з надання впевненості. 

 Тема 2. Організація аудиту в Україні та його проведення. Необхідність 

та мета регулювання аудиторської діяльності. Система нормативно-правового 

регулювання аудиторської діяльності в Україні. Правові основи 

функціонування АПУ. Стандарти аудиту та етики. Професійна етика, юридична 

та професійна відповідальність аудиторів. Аудитор, його статус та 

сертифікація. Права та обов’язки аудиторів.  

Тема 3. Аудиторський ризик та методика його визначення. Поняття 

аудиторського ризику. Поняття суттєвості. Поняття помилки та шахрайства. 

Складові аудиторського ризику. Моделі визначення аудиторського ризику. 

Типи навмисних викривлень у фінансових звітах.  

Тема 4. Процедура укладання договору на проведення аудиту. Етапи 

проведення аудиту та їх нормативне забезпечення. Зміст процедур 

переддоговірного етапу та форми проведення переговорів з клієнтом. Договір 

на проведення аудиту, його зміст та структура.  

Тема 5. Планування в аудиті. Види планування в аудиті. Порядок 

розробки планів аудиторської перевірки: попереднє планування аудиту; 

формування загальної стратегії аудиту; план аудиту. Програма аудиту. 

Тема 6. Аудиторські докази. Методи і прийоми аудиту. Поняття про 

аудиторські докази, їх види. Твердження у фінансових звітах, щодо яких 

отримуються аудиторські докази. Процедури отримання аудиторських доказів. 

Види аудиторських процедур за їх характером та за типом. 

Тема 7. Вивчення системи внутрішнього контролю та оцінка ризиків 

суттєвого викривлення. Мета функціонування системи внутрішнього 

контролю. Вивчення системи внутрішнього контролю в процесі аудиту. 
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Структура системи внутрішнього контролю за МСА. Процес оцінки ризиків 

суб'єкта господарювання. Методи. Оцінка ризиків суттєвого викривлення. 

Тема 8. Документування процесу аудиту. Основні вимоги до 

документального забезпечення аудиторської діяльності. Мета складання 

робочої документації та процедури організації документального забезпечення 

процесу аудиту. Види робочої документації та вимоги до її складання. 

Підсумкова документація. Аудиторський звіт. Аудиторський висновок. 

Безумовно-позитивний висновок. Модифіковані висновки. 

 

 

МОДУЛЬ 3. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ 

 

Тема 1. Податковий облік доходів і витрат. Суб’єкти та об’єкти 

оподаткування. Ставки та особливості оподаткування окремих видів доходів. 

Поняття доходів, їх сутність та структура. Використання даних аналітичного 

обліку доходів для складання декларації. Поняття витрат, їх сутність та 

структура. Види витрат та джерела їх формування. Використання даних 

аналітичного обліку витрат для складання декларації з податку на прибуток. 

Тема 2. Облік оподатковуваного прибутку та порядок складання 

звітності по податку на прибуток. Декларація про прибуток, її зміст та 

особливості складання. Зміст додатків та порядок їх оформлення. Порядок 

виправлення помилок у формах звітності по податку на прибуток. 

Тема 3. Облік податку на додану вартість та порядок складання 

Декларації з ПДВ. Об’єкти оподаткування, ставки та база оподаткування ПДВ. 

Система пільг з ПДВ та порядок її застосування. Порядок оподаткування 

окремих операцій ПДВ на підприємствах та їх податковий облік. Податкові 

зобов’язання, їх зміст та порядок виникнення. Облік податкових зобов’язань. 

Виникнення та порядок відшкодування податкового кредиту та його облік. 

Коригування бази оподаткування ПДВ. Порядок заповнення та подання 

декларації з ПДВ та додатків до неї. 

Тема 4. Облік акцизного податку та порядок складання декларації по 

акцизному податку. Сутність акцизного податку, платники податку, об’єкти та 

база оподаткування, порядок його нарахування та відображення в обліку. 

Ставки акцизного податку. Порядок надання пільг з акцизного податку. 

Методика складання та строки подання звітності по акцизному податку.  

Тема 5. Облік єдиного податку та порядок складання звітності при 

спрощеній системі оподаткування. Поняття єдиного податку. Оподаткування 

юридичних осіб, що перейшли на спрощену систему оподаткування. Об’єкти, 

суб’єкти та ставки оподаткування єдиним податком. Податковий облік при 

спрощеній системі оподаткування. Порядок реєстрації платників єдиного 

податку в органах ДФС. Методика складання, порядок та строки подання 

звітності по єдиному податку. 

Тема 6. Облік податку на доходи фізичних осіб. Платники податку на 

доходи, об’єкти та ставки оподаткування. Порядок розрахунку загального 

оподатковуваного доходу. Порядок утримання податку на доходи фізичних осіб 
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та його облік. Податкові соціальні пільги для різних категорій населення. 

Доходи, що не оподатковуються. Порядок складання розрахунку 1ДФ. 

 Тема 7. Облік майнових та ресурсних платежів. Облік плати за землю. 

Платники податку на землю та орендної плати. Об’єкти та база оподаткування, 

ставки. Методика розрахунку плати за землю.  

Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Платники збору, об’єкти 

та база оподаткування, ставки, методика розрахунку та порядок звітування 

перед податковими органами. Сутність екологічного податку. Платники, 

об’єкти та база оподаткування. Порядок обчислення податку та відображення в 

обліку. 

Тема 8. Облік місцевих податків і зборів. Облік податку на нерухоме 

майно. Сутність місцевих зборів, платники, ставки, база оподаткування, методи 

нарахування та відображення в обліку. Порядок та строки подання звітності по 

місцевих податках і зборах. 

 

 

МОДУЛЬ 4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
 

Тема 1. Характеристика управлінського обліку. Основні поняття про 

управлінський облік. Виробничий та управлінський облік. Предмет, метод та 

основні завдання управлінського обліку. 

Тема 2. Системний підхід і основні способи класифікації витрат. 

Поняття витрат та їх класифікація. Змінні і постійні витрати. Середні і загальні 

витрати. Витрати на продукт і витрати на період. Витрати номінальної 

потужності, дискреційні витрати та спеціальні торговельні вирахування. 

Вичерпані та невичерпані запаси. 

Тема 3. Центри відповідальності та використання нормативів витрат 

в системі управлінського обліку. Система обліку за центрами 

відповідальності на основі нормативів витрат. Відповідальність за витрати. 

Типи нормативів та способи їх відображення. Особливості обліку витрат при 

нормативному методі калькулювання собівартості продукції. Метод ФІФО та 

метод середньої зваженої. 

Тема 4. Програмування завдань та оцінювання прийнятих рішень. 

Роль управлінського обліку в загальному процесі планування. Програмування 

завдань. Економічна оцінка управлінських рішень. Загальна оцінка процесу 

управління. 

Тема 5. Децентралізація управління та облік результатів за центрами 

відповідальності. Переваги та недоліки децентралізації. Організаційна 

структура підприємства та центри відповідальності. Кошториси та звіти як 

спосіб контролю діяльності центрів відповідальності. Обчислення прибутку за 

підрозділами підприємства. Показники оцінювання діяльності центрів 

відповідальності. 

Тема 6. Прийняття рішень з допомогою управлінського обліку. 

Критерії ціноутворення. Стратегія ціноутворення. Використання в 

ціноутворенні залежності прибутку від обсягу виробництва. Врахування 
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інтересів покупця при визначенні ціни на продукцію. Трансфертне 

ціноутворення. Альтернативні витрати та майбутні витрати. Вирішення 

альтернативного питання виробництва чи покупки. Вирішення питання про 

прийняття замовлення. Вибір обладнання. Обґрунтування зміни структури. 

Вирішення питання закриття підрозділу. Прийняття рішень в умовах 

невизначеності. 

Тема 7. Управління запасами та виробництвом. Взаємозв’язок витрат і 

результатів. Метод коефіцієнтів при визначенні собівартості продукції. 

Нормативний метод калькулювання собівартості продукції. Калькуляція 

собівартості з повним розподілом витрат між виробами. Калькуляція 

собівартості по змінним витратам (директ-костинг). Визначення прибутку для 

зовнішньої звітності. Управління товарними запасами. Моделі оптимальної 

партії поставки. Модель АВС. 

 

 

 

ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ ТА РІВНЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ 

АБІТУРІЄНТІВ 

 

Успішне засвоєння навчальної програми підготовки за освітнім ступенем 

«магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» потребує від абітурієнта 

наявності освітнього ступеня «бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» або за іншими спорідненими спеціальностями (згідно Правил 

прийому до Національного університету «Чернігівська політехніка»), а також 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями та навичками в галузі соціально-

економічних та професійно-орієнтованих дисциплін. 

Обов’язковою умовою є вільне володіння державною мовою.  

Відбір абітурієнтів для зарахування здійснюється на конкурсній основі. 

 

 

 

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

Вступне випробування охоплює фахові дисципліни, які передбачені 

навчальним планом підготовки за освітнім ступенем «бакалавр» спеціальності 

071 «Облік і оподаткування», зокрема: «Фінансовий облік», «Аудит», «Облік і 

звітність в оподаткуванні», «Управлінський облік». 

Фахове вступне випробування проводиться у вигляді письмового іспиту.  

Загальна кількість балів (максимум 100 балів) визначається шляхом 

підсумовування балів за виконання 25 тестових завдань. 

При оцінюванні тестових завдань за кожну правильну відповідь абітурієнт 

отримує 4 бали, за неправильну – 0 балів (максимум 100 балів). 
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Фахове вступне випробування оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів. 

Загальна оцінка за підсумками вступного випробування (200-бальна шкала) 

визначається за формулою:  

З = Офах + 100, (1) 

де Офах – оцінка завдань фахового вступного випробування за 100-бальною 

шкалою.  
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