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Консультації  

 

A. OBJECTIVE OF THE SUBJECT / МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ ДЛЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСВІТНІЙ 
СТУПІНЬ МАГІСТРА  
Мета фахового випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки та відбір претендентів до навчання за рівнем 
вищої освіти «магістр» згідно вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики «бакалавр» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування». 
Завдання фахового випробування – встановлення фактичної відповідності рівня підготовки вступника вимогам освітньо-
кваліфікаційної характеристики бакалавра зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

 
B. SUBJECT PROGRAM / ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІН 

 

Фінансовий облік- 1 

1. Нормативна база та документальне оформлення готівкових і безготівкових коштів. 
2. Облік наявності і руху грошових коштів у касі  
3. Облік грошових коштів на поточному та інших рахунках банку.  
4. Розкриття інформації про грошові кошти у національній валюті у фінансовій звітності.  
5. Визначення, види та оцінка дебіторської заборгованості.  
6. Документальне оформлення операцій з обліку дебіторської заборгованості.  
7. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги.  
8. Методи визначення резерву сумнівних боргів та облік його створення, використання.  
9. Облік розрахунків з іншими дебіторами.  
10. Документальне оформлення та облік надходження основних засобів. 
11. Методи та облік нарахування амортизації (зносу) основних засобів.  
12. Облік ремонтів, модернізації та інших поліпшень основних засобів.  
13. Облік вибуття основних засобів.  
14. Облік операцій з операційної оренди основних засобів.  
15. Методи та облік нарахування амортизації нематеріальних активів.  
16. Облік нематеріальних активів. 
17. Документальне оформлення обліку виробничих запасів. 
18. Облік надходження виробничих запасів.  
19. Методи списання виробничих запасів.  
20. Облік нестач виробничих запасів.  
21. Оцінка виробничих запасів на дату балансу.  
22. Визначення, класифікація і оцінка витрат виробництва та готової продукції.  
23. Порядок формування фактичної собівартості готової продукції. Елементи та статті витрат.  
24. Документування, аналітичний і синтетичний облік витрат майбутніх періодів.  
 

Фінансовий облік - 2 
1. Поняття заробітної плати, мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, податкової соціальної пільги, соціального 
страхування, єдиного соціального внеску, ПДФО.  
2. Порядок обчислення та облік основної і додаткової заробітної плати.  
3. Облік і порядок утримань із заробітної плати.  
4. Поняття власного капіталу, характеристика його складових.  
5. Нормативно-правове регулювання обліку власного капіталу, створення підприємств.  
6. Порядок і облік формування статутного капіталу підприємств різних форм власності.  
7. Облік змін статного капіталу підприємств.  
8. Облік додаткового та резервного капіталу підприємства.  
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9. Облік операцій з акціями.  
10. Облік нарахування дивідендів.  
11. Облік та порядок ліквідації підприємства.  
12. Облік окремих видів забезпечень.  
13. Економічний зміст короткострокових/поточних та довгострокових зобов’язань.  
14. Облік розрахунків з постачальниками, операцій з отримання і погашення кредитів, векселів, інших розрахунків за поточними 
зобов’язаннями.  
15. Облік цільового фінансування. 
16. Облік забезпечень. 
17. Класифікація та поняття податків, зборів, обов’язкових платежів.  
18. Ставки та платники податків. Облік податкових зобов’язань та податкового кредиту з ПДВ. Податок на прибуток. Акцизний 
податок. 
19. Порядок обчислення та облік податків, обов’язкових платежів, зборів, відповідно до чинного законодавства.  
20. Облік нарахованих податків, платежів, зборів та розрахунків з бюджетом.  
21. Поняття і облік доходів за видами діяльності.  
22. Порядок обчислення та облік собівартості реалізованої продукції. 
23. Облік адміністративних витрат, витрат на збут, інших операційних витрат, фінансових витрат, інших витрат діяльності. 
24. Облік доходів майбутніх періодів.  
25. Поняття фінансової звітності, склад, структура і призначення.  
 

Економічний аналіз 
 
1. Предмет, об’єкти аналізу господарської діяльності підприємства економічного аналізу.  
2. Метод і методика економічного аналізу діяльності підприємства. Прийоми економічного аналізу підприємства.  
3. Інформаційне забезпечення економічного аналізу.  
4. Аналіз фінансового стану підприємства.  
5. Аналіз активів і пасивів підприємства  
6. Аналіз фінансової стійкості підприємства.  
7. Аналіз платоспроможності підприємства.  
8. Аналіз ділової активності підприємства.  
9. Діагностика ризику банкрутства підприємства. 
10. Аналіз і оцінка показників прибутку, рівня рентабельності.  
11. Методика факторного аналізу прибутку. Резерви збільшення прибутку і рентабельності. 
12. Аналіз виробничої програми за асортиментом та структурою.  
13. Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз якості продукції.  
14. Аналіз виконання зобов’язань по поставкам продукції. Резерви росту виробництва продукції 
15. Аналіз забезпеченності підприємства трудовими ресурсами, структури та руху персоналу. Аналіз балансу робочого часу.  
16. Аналіз продуктивності праці.  
17. Аналіз коштів на оплату праці.  
18. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.  
19. Аналіз їх складу та структури.  
20. Аналіз руху основних засобів підприємства.  
21. Аналіз технічного стану основних засобів та ефективності їх використання.  
22. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. 
23. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. 
24. Аналіз загальної суми витрат на виробництво. Аналіз структури витрат. Аналіз прямих і непрямих витрат.  
25. Аналіз реалізації продукції та оцінка впливу факторів. Резерви росту обсягів реалізації продукції. 

Аудит 

1. Суть і значення  аудиту. Мета і завдання аудиту. Види аудиту та їхні особливості. Предмет і об'єкти аудиту. Місце аудиту в 
системі фінансово-господарського контролю. Правове регулювання аудиторської діяльності, стандарти аудиту.  
2. Організація аудиторської діяльності в Україні, створення аудиторських фірм та їх класифікація. Професійна етика аудитора. 
3. Процедури, методи, способи та прийоми аудиту. Критерії оцінки аудитором фінансової звітності.  
4. Методики проведення аудиту фінансової звітності та їх складові.  
5. Поняття суттєвості в аудиті та методика її оцінювання. Планування суттєвості в аудиті.  
6. Види перекручень в обліку та звітності. Шахрайство та помилка.  
7. Вивчення та оцінювання аудитором системи внутрішнього контролю. 
8. Процес аудиту та його стадії. Процедура замовлення аудиту (аудиторських послуг).  
9. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту. 
10. Аудиторські докази та робочі документи аудитора.  
11. Методика аудиту фінансової звітності Оцінка якісних характеристик фінансової звітності та її користувачів.  
12. Завдання та загальні процедури аудиту фінансової звітності  
13. .Методи перевірки фінансової звітності. Експрес-аудит фінансової звітності . 
14. Аудит внутрішніх стандартів, що регулюють діяльність підприємства  
15. Аудит необоротних активів: Мета, предмет і об'єкти аудиту необоротних активів. Нормативно-правове забезпечення аудиту 
необоротних активів. Джерела аудиторських доказів перевірки необоротних активів. План і програма аудиту необоротних активів. 
Методика аудиту необоротних активів. Типові та можливі порушення обліку необоротних активів. 
16. Аудит запасів: Мета, предмет і об'єкти аудиту запасів. Нормативно-правове забезпечення аудиту запасів. Джерела аудиторських 
доказів перевірки запасів. План і програма аудиту запасів. Методика аудиту запасів. Типові та можливі порушення обліку запасів 
17. Аудит дебіторської заборгованості: Мета, предмет і об'єкти аудиту дебіторської заборгованості. Нормативно-правове 
забезпечення аудиту дебіторської заборгованості. Джерела аудиторських доказів перевірки дебіторської заборгованості. План і 
програма аудиту дебіторської заборгованості. Методика аудиту дебіторської заборгованості .Типові та можливі порушення обліку 
дебіторської заборгованості . 
18. Аудит грошових коштів. Мета, предмет і об'єкти аудиту грошових коштів. Нормативно-правове забезпечення аудиту грошових 
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коштів. Джерела аудиторських доказів перевірки грошових коштів. План і програма аудиту грошових коштів. Методика аудиту 
грошових коштів. Типові та можливі порушення обліку грошових коштів.  
19. Аудит капіталу: Мета, предмет і об'єкти аудиту власного капіталу. Нормативно-правове забезпечення аудиту власного капіталу. 
План і програма аудиту власного капіталу. Методика аудиту власного капіталу. Типові та можливі порушення обліку власного 
капіталу 
20. Аудит зобов’язань:  Мета, предмет і об'єкти аудиту зобов'язань. Нормативно-правове забезпечення аудиту зобов'язань  
Джерела аудиторських, доказів перевірки зобов'язань  План і програма аудиту зобов'язань.  Методика аудиту зобов'язань 
типові та можливі порушення обліку зобов'язань 
21. Аудит елементів звіту про фінансові результати: Мета, предмет і об'єкти аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. 
Нормативно-правове забезпечення аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Джерела аудиторських доказів перевірки витрат, 
доходів і фінансових результатів. План і програма аудиту витрат, доходів і фінансових результатів. Методика аудиту витрат, доходів і 
фінансових результатів. Типові та можливі порушення обліку витрат, доходів і фінансових результатів 
22. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.. 
23. Методичні підходи до здійснення контролю якості аудиторських послуг. Контроль якості проведення аудиту замовником аудиту та 
теперішнім аудитором до попереднього.  
24. Реалізація матеріалів аудиту.  

 
Управлінський облік 

1. Сутність, задачі та функції управлінського обліку. Предмет і об'єкти управлінського обліку.  
2. Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.  
3. Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними ознаками.  
4. Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства.  
5. Поняття поведінки витрат в залежності від зміни обсягів діяльності, розуміння призначення моделі витрат. Методи визначення 
функції витрат. 
6. Об'єкти обліку та об'єкти калькулювання, способи включення прямих та непрямих витрат до собівартості.  
7. Сутність калькулювання за замовленнями та за процесами. 
8. Види собівартості, сутність обліку і калькулювання за повними витратами.  
9. Сутність обліку й калькулювання за неповними (змінними) витратами. 
10. Маржинальний підхід для підготовки внутрішньої (сегментної) звітності для обґрунтування короткострокових рішень. Поняття 
простого та розвинутого директ - костингу. 
11. Нормативний метод як спосіб оперативного контролю за формуванням собівартості.  
12. Поняття про види норм, класифікатори відхилень від норм, алгоритм розрахунку фактичної собівартості. 
13. Метод системного дослідження взаємозв'язку трьох найважливіших показників діяльності підприємства.  
14. Точка беззбитковості в натуральних одиницях та гривнях.   
15. Релевантні витрати та доходи. Поняття внутрішньої звітності та релевантного підходу до її підготовки.  
16. Методика підготовки інформації до обґрунтування рішень типу «виробляти чи купувати», щодо спеціального замовлення (за 
ціною, меншою, ніж звичайна), щодо зміни сегмента діяльності.  
17. Поняття про бюджетування, оперативні та фінансові бюджети; статичний та гнучкий бюджети, послідовне складання бюджетів. 
Аналіз відхилень. Управління за відхиленнями. 
18. Типи центрів відповідальності.  
19. Система обліку, що забезпечує контроль та оцінку діяльності кожного центру відповідальності.  
20. Фінансові та не фінансові показники оцінки діяльності. 

 
Звітність підприємства 

1.Поняття, мета і завдання звітності підприємства.  
2.Види, склад і класифікація звітності, її якісні характеристики та принципи складання. 
3.Підготовкаданих, порядок та строки подання бухгалтерської звітності. 
4. Бухгалтерський баланс підприємства (звіт про фінансовий стан). 
5. Методика складання активу  балансу (звіту про фінансовий стан); 
6. Методика складання пасиву  балансу (звіту про фінансовий стан). 
7. Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід). 
8. Визнання, оцінка та класифікація доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. 
9.Розрахунокфінансовихрезультатівпідприємства. 
10.Звіт про рух грошових коштів. 
11.Звіт про власний капітал. 
12. Складові власного капіталу та їх характеристика. 
13.Примітки до річної фінансової звітності. 
14. Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах. 
15. Консолідована фінансова звітність. 
16. Сутність, призначення і види статистичної звітності. 
17.Загальна характеристика податкової звітності. 
18.Податковадекларація з податку на прибуток. 
19.Податковадекларація з податку на додану вартість. 
20.Загальна характеристика електронної звітності підприємства. 
 

C. LIST OF COMPETENCIES / ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ  

Загальні 
компетентності (ЗК) 

ЗК 02. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК 08. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності. 
ЗК 09. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

Спеціальні (фахові) 
компетентності (ФК) 

СК 0З. Здатність до відображення інформації про господарські операції суб'єктів господарювання в 
фінансовому та управлінському обліку, їх систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для 
задоволення інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 
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СК 05. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства з метою прийняття управлінських 
рішень. 
СК 06. Здійснювати облікові процедури із застосуванням спеціалізованих інформаційних систем і 
комп'ютерних технологій. 
СК 07. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання впевненості. 
СК 08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських цілей суб'єкта 
господарювання, недотримання ним законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 
звітності, збереження й використання його ресурсів. 
СК 09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним 
законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування. 

Програмні 
результати навчання 
(ПРН) 

ПР 01. Знати та розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові та функціональні зв'язки, які 
існують між процесами та явищами на різних рівнях економічних систем. 
ПР  02. Розуміти місце і значення облікової, аналітичної, контрольної, податкової та статистичної 
систем в інформаційному забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 
проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності підприємств. 
ПР  0З. Визначати сутність об'єктів обліку, аналізу, контролю, аудиту, оподаткування та розуміти їх 
роль і місце в господарській діяльності. 
ПР  04. Формувати й аналізувати фінансову, управлінську, податкову і статистичну звітність 
підприємств та правильно інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 
ПР  05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 
господарської діяльності підприємств. 
ПР  06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, контролю, аудиту та оподаткування 
діяльності підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм господарювання та видів 
економічної діяльності. 
ПР  07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем України та враховувати їх 
особливості з метою організації обліку, вибору системи оподаткування та формування звітності на 
підприємствах. 
ПР  08. Розуміти організаційно-економічний механізм управління підприємством та оцінювати 
ефективність прийняття рішень з використанням обліково-аналітичної інформації. 
ПР  10. Розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і процедури. 
ПР  11. Визначати напрями підвищення ефективності формування фінансових ресурсів, їх розподілу 
та контролю використання на рівні підприємств різних організаційно-правових форм та форм 
власності. 

 
D. EXAM FORM / ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ВИПРОБУВАННЯ  
Фахове випробування проводиться за допомогою тестової перевірки знань, що формують уміння (компетенції та 
результати навчання), зазначені в освітній програмі та освітньо-кваліфікаційній характеристиці бакалавра. 
Фахове випробування проводиться в письмовій формі у відповідності з нормами чинного законодавства, Правилами 
прийому до Державного університету економіки і технологій та Положенням про організацію прийому на навчання до 
Державного університету економіки і технологій на рівень вищої освіти «магістр» у формі тестування за білетами. Для 
проведення вступного випробування створюється фахова атестаційна комісія. Білет вступного випробування містить 
30 питань (по 10 питань кожного рівня складності). Час тестування - 3 астрономічні години (180 хвилин). 
До участі у фаховому випробуванні допускається вступники, які дотрималися усіх норм і правил, передбачених 
чинним законодавством України, Правилами прийому до Державного університету економіки і технологій та 
Положенням про організацію прийому на навчання до Державного університету економіки і технологій на рівень 
вищої освіти «магістр». 

 
E. BASIC LITERATURE (OBLIGATORY TEXTBOOKS) / ОСНОВНА ЛІТЕРАТУРА (ОБОВ’ЯЗКОВІ ПІДРУЧНИКИ) 
 
1.  Височан О. С., Височан О. О. Фінансовий облік : навч. посіб.; Нац. ун-т «Львів. політехніка».  2-ге вид., перероб. і допов. Львів : 
Сорока Т. Б., 2017. 450 с.  
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11.  Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підручник для студентів вищих навчальних закладів. К.: КНТУ, 2010. 648 с. 
12.  Управлінський облік. Навч. посібник / Ю. Д. Маляревський, С. В. Лабунська,Л. В. Безкоровайна, Н. Ф. Чечетова.  Х.: ВД 
«ІНЖЕК», 2009. 248 с. 
13. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» №996-XIV від 16.07.1999 р.; 
14. Наказ МФУ «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової 
звітності» № 73 від 07.02.2013 р.; 
15. Постанова КМУ «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» № 419 від 28.02.2000 р.; 
16. Наказ МФУ «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм фінансової звітності» № 433 від 28.03.2013 
р.; 
17. Наказ МФУ «Про затвердження форми Податкової декларації з податку на прибуток підприємств» № 897 від 20.10.2015 р.; 
18. Наказ МФУ «Про затвердження форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість» № 21 
від 28.01.2016 р. 

 
G. PREREQUISITE AND POSTREQUISITE / ПРЕРЕКВІЗИТИ ТА ПОСТРЕКВІЗИТИ 
Фахове випробування включає зміст таких освітніх компонент: Фінансовий облік- 1, Фінансовий облік - 2, Економічний аналіз, Аудит, 

Управлінський облік, Звітність підприємства  (180 тестів по 30 з кожної дисципліни), визначених рішенням кафедри обліку і 

оподаткування (протокол № 10 від 13.04.2022 року,).  

 

H. SCOPE AND TYPE / КІЛЬКІСТЬ ВІДВЕДЕНИХ ГОДИН ТА ФОРМА ПРОВЕДЕННЯ ЗАНЯТЬ 
 Денна Заочна 

Консультація 2 2 

Фахове випробування 3 3 

 
I. CURRENT AND FINAL EVALUATION / ПОТОЧНЕ ТА ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ 
Білет складається з 30 тестових завдань трьох рівнів складності та виконується протягом 3 астрономічних годин. Результати 
письмової роботи вступника оцінюються наступним чином:  

- правильна відповідь на питання першого рівня складності – 0,5 балів;  

- правильна відповідь на питання другого рівня складності – 0,8 балів; 

- правильна відповідь на питання третього рівня складності – 1,0 бал. 

 
J. ACADEMIC HONESTY/ АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ 

Державний університет економіки і технологій очікує від здобувачів розуміння та підтримання високих стандартів 
академічної доброчесності. Приклади академічної недоброчесності включають такі: плагіат, зловживання 
інформацією із застарілих джерел мережі, порушення порядку проведення атестаційного екзамену, надання/ 

http://liber.onu.edu.ua/opacunicode/index.php?url=/auteurs/view/12896/source:default
http://nmu.org.ua/
https://profbook.com.ua/vydavnytstvo-knteu
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SYLLABUS / РОБОЧА ПРОГРАМА ВСТУПНОГО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 
НА ОС «МАГІСТР» 
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Вул. Медична, 16, Kривий Ріг, 50005, тел. +38(097)214-88-69. e-mail: duet.edu.ua  

 

отримання неправомірних переваг під час складання екзамену.  
Вимоги щодо дотримання правил та процедур академічної доброчесності викладені у Положенні про академічну 
доброчесність ДУЕТ: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_AD.pdf, та Положенні про Комісію з питань 
етики та академічної доброчесності ДУЕТ: https://www.duet.edu.ua/uploads/normbase/243/pol_etika.pdf. 
 

APPROVED / ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням кафедри обліку і оподаткування Державного університету економіки і технологій - протокол №10 від 
13.04.2022 року 
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