
 



2 

 



3 

ЗМІСТ 

 

Вступ            4 

1. Вимоги до складання вступного випробування     6 

2. Оцінювання ступеня відповідності знань визначеним критеріям  8 

3. Зміст дисциплін фахового вступного випробування    9 

4. Критерії оцінювання знань        19 

 

 



4 

ВСТУП 

 

Сумський національний аграрний університет здійснює провадження 

освітньої діяльності та оголошує прийом на навчання для здобуття ступеня 

вищої освіти молодшого бакалавра, бакалавра, магістра, (додаток 1 до 

Правил прийому) доктора філософії та доктора наук (додаток 2 до Правил 

прийому) за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), 

формами навчання відповідно до Ліцензії, (відомості щодо здійснення 

освітньої діяльності у сфері вищої освіти, яка розміщена на офіційному сайті 

Міністерства освіти і науки України за лінком: 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/28.%2012.%202020/6-07-12.pdf   

Програма фахового вступного випробування для осіб, які вступають на 

навчання за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» підготовлена відповідно до вимог Правил прийому на 

навчання до Сумського національного аграрного університету в 2022 році, 

розроблених Приймальною комісією Сумського НАУ (затверджених Вченою 

радою Сумського НАУ протокол № 6 від 20 грудня 2021 року) відповідно до 

«Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році», 

затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 

2021 № 1098, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 листопада 

2021 року за № 1542/37164. 

Для здобуття вищої освіти за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти за ОПП «Облік і оподаткування» приймаються вступники на основі 

здобутого першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за даною 

спеціальністю, а також вступники, які здобули раніше такий самий або 

вищий рівень вищої освіти з іншої спеціальності. 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, 

магістра за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/28.%2012.%202020/6-07-12.pdf
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регіональним замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за 

кошти фізичних та/або юридичних осіб. 

Метою фахового вступного випробування є визначення рівня фахової 

та професійної компетентності вступника, ступеня засвоєння ним освітньо-

професійної програми підготовки. 

Програма вступного випробування містить змістові модулі 

обов’язкових освітніх компонентів освітньо-професійної програми «Облік і 

оподаткування» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти галузі знань 

07 «Управління та адміністрування». 

У списку рекомендованих джерел, що додається до анотації 

навчальних дисциплін програми, наведено перелік наукової, нормативної та 

спеціальної літератури, рекомендованої для використання при підготовці до 

фахового вступного іспиту. 
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1. ВИМОГИ ДО СКЛАДОВИХ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування дозволяє об’єктивно визначити у 

вступників рівень теоретичних знань, відповідних практичних умінь та 

навичок зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», які необхідні для 

опанування освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

Вступний іспит складається з трьох етапів: 

1-й етап – тестова перевірка знань, що формують знання, уміння та 

навички вступника в галузі знань 07 «Управління і адміністрування» з 

наступних дисциплін: 

- «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»; 

- «Фінансовий облік»; 

- «Управлінський облік»; 

- «Аудит»; 

- «Звітність підприємств»; 

- «Аналіз господарської діяльності»; 

- «Оподаткування підприємств». 

Система базових тестових завдань сформована експертним 

оцінюванням кожного завдання і їх сукупності та охоплює всі змістовні 

модулі з комплексу фахових дисциплін, які включено до вступного 

випробування. Тестове завдання є закритої форми із запропонованими 

відповідями, з яких вибирають правильні з множини вибору (три-чотири 

відповіді, тільки одна з яких є правильною). Запитальна частина тестового 

завдання формулюється у стверджувальній чи запитальній формі стисло, 

чітко, без подвійного тлумачення. Елементи відповіді частини тестового 

завдання мають окрему індексацію. Добірка тестових завдань кожного 

варіанту включає таку кількість, яка є достатньою для забезпечення 

відповідної точності вимірювання і становить 25 тестових завдань.  
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2-й етап – перевірка теоретичних знань, яка передбачає відповідь на 

теоретичне питання з наступних дисциплін: 

- «Бухгалтерський облік (загальна теорія)»; 

- «Фінансовий облік»; 

- «Управлінський облік»; 

- «Аудит»; 

- «Звітність підприємств»; 

- «Аналіз господарської діяльності»; 

- «Оподаткування підприємств». 

3-й етап - письмове розв’язання практичного ситуаційного завдання з 

дисциплін, які формують знання, уміння та навички вступника зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування».  

Зміст ситуаційних завдань відповідає змістовним модулям дисциплін: 

«Бухгалтерський облік (загальна теорія)»; «Фінансовий облік»; 

«Управлінський облік»; «Аудит»; «Звітність підприємств»; «Аналіз 

господарської діяльності»; «Оподаткування підприємств». 

Комплексна ситуаційна задача за змістовними модулями кількох 

дисциплін моделює реальну ситуацію, яка може бути в практичній діяльності 

та імітує процес підготовки, прийняття і реалізації відповідного обліково-

аналітичного управлінського рішення фахівцями зі спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування». 

Комплект завдань додається до програми. 
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2. ОЦІНЮВАННЯ СТУПЕНЯ ВІДПОВІДНОСТІ ЗНАНЬ 

ВИЗНАЧЕНИМ КРИТЕРІЯМ 

 

Тестові завдання включають матеріали з наступних дисциплін: 

1. «Бухгалтерський облік (загальна теорія)» має форму тестових 

завдань: 5 завдань по 4 бали за кожну правильну відповідь. 

2. «Фінансовий облік» має форму тестових завдань: 5 завдань по 4 

бали за кожну правильну відповідь. 

3.  «Управлінський облік» має форму тестових завдань: 5 завдань по 4 

бали за кожну правильну відповідь. 

4.  «Аудит» має форму тестових завдань: 3 завдання по 4 бали за 

кожну правильну відповідь. 

5. «Звітність підприємств» має форму тестових завдань: 3 завдання по 

4 бали за кожну правильну відповідь. 

6. «Аналіз господарської діяльності» має форму тестових завдань: 2 

завдання по 4 бали за кожну правильну відповідь. 

7. «Оподаткування підприємств» має форму тестових завдань: 2 

завдання по 4 бали за кожну правильну відповідь. 

При оцінюванні роботи кожне тестове завдання оцінюється окремо, 

потім підраховується загальна сума балів. 

Теоретичне питання – 40 балів. 

Практична вправа – 60 балів. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати – 200 балів 
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3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 

 

3.1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ТЕОРІЯ) 

Загальна характеристика і функції бухгалтерського обліку. Теорія 

бухгалтерського обліку і її зв’язок з іншими дисциплінами. Поняття 

господарського обліку і його види. Вимірники, що застосовуються в 

господарському обліку. Мета та принципи бухгалтерського обліку. Державне 

регулювання обліку в Україні. Вимоги до бухгалтерського обліку та його 

функції. Історія розвитку бухгалтерського обліку.  

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Загальна характеристика 

предмету бухгалтерського обліку. Господарські засоби, їх характеристика і 

класифікація. Господарські процеси. Загальна характеристика методу 

бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерський баланс. Поняття і види балансів. Зміст і будова 

бухгалтерського балансу. Зміни в балансі, зумовлені господарськими 

операціями. Значення балансу для управління підприємством та аналізу його 

фінансового стану.  

Система бухгалтерських рахунків як елемент методу бухгалтерського 

обліку. Сутність і призначення бухгалтерських рахунків. Будова 

бухгалтерських рахунків. Характеристика  активних, пасивних та активно-

пасивних рахунків. Подвійний запис. Рахунки синтетичного і аналітичного 

обліку. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

План рахунків і їх класифікація. Єдиний план рахунків - основа 

організації обліку на підприємстві. Поняття класифікації рахунків. 

Класифікація рахунків за економічним змістом. Класифікація рахунків за 

призначенням і структурою.  

Оцінка і калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Оцінка як 

система вартісного виміру. Калькуляція в системі бухгалтерського обліку. 

Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. Загальне 

поняття про документи і бухгалтерську документацію. Правовий і 

економічний зміст бухгалтерських документів, їх значення. Класифікація 

документів. Документообіг і його організація. Зберігання документів. 

Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку. Завдання 

інвентаризації і її значення. Види інвентаризації. Порядок проведення і 

оформлення результатів інвентаризації. Відображення результатів 

інвентаризації в бухгалтерському обліку.  

Методологія обліку основних господарських процесів. Методологічні 

основи обліку кругообігу господарських активів. Стадії руху активів, їх 

загальна схема. Облік процесу постачання. Облік процесу виробництва. 

Облік процесу реалізації.  

Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку. Суть, призначення 

і будова бухгалтерських регістрів. Види і форми бухгалтерських регістрів. 

Способи і техніка запису в облікових регістрах. Способи виправлення 
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помилок в бухгалтерських регістрах. Форми бухгалтерського обліку та їх 

розвиток.  

Основи бухгалтерської звітності. Сутність і значення бухгалтерської 

звітності, основні вимоги до неї. Основні форми і показники бухгалтерської 

звітності. Порядок складання, розгляду і затвердження звітності. 

Використання звітності для оцінки економічного і фінансового стану 

підприємства.  

Основи організації бухгалтерського обліку. Завдання організації 

бухгалтерського обліку. Централізація і децентралізація обліку. Планування 

облікової роботи на підприємстві. Організація роботи архіву підприємств. 

Права і обов’язки головного бухгалтера. 

 

Список рекомендованої літератури:  

1. Давидюк Т.В., Манойленко О.В., Ломаченко Т.І., Резніченко А.В. 

Бухгалтерський облік : навчальний посібник. Харків, Видавничий дім 

«Гельветика». 2016. 392 с. 

2. Плиска В.Й., Плиска З.П. Теорія бухгалтерського обліку : 

навчальний посібник. Львів : Видавництво ННВК «АТБ». 2017. 199 с. 

3. Ткаченко Н.М. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Київ : 

Алерта. 2017. 173 с. 

4. Білоусько В.С., Бєлєнкова М.І. Теорія бухгалтерського обліку : 

навчальний посібник. Київ : Сузір’я. 2014. 401 с.  

5. Михайлов М.Г., Глушаченко А.І., Гончар В.П., Болмат Г.А. 

Бухгалтерський облік (теорія) : навчальний посібник. Київ : Центр учбової 

літератури. 2007.  248 с. 

6. Серпенінова Ю. С., Гольцова С.М., Макаренко І.О. Бухгалтерський 

облік: загальна теорія : навчальний посібник.  Суми : Університетська книга. 

2015. 336 с. 

7. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку : підручник. Київ : 

Знання. 2015. 572 с.  

8. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навчальний посібник. Київ : 

Центр учбової літератури. 2013. 688 с. 

9. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік : первинні документи 

та порядок їх заповнення. Київ : Центр учбової літератури. 2014. 600 с. 

 

3.2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК I  

Завдання і принципи організації бухгалтерського обліку в Україні. 

Основні положення Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність» щодо організації обліку на підприємствах України. Особливості 

організації обліку на сільськогосподарських підприємствах. Бухгалтерська 

служба підприємства. Права та обов’язки головного бухгалтера. Плани 

рахунків бухгалтерського обліку.  

Облік грошових коштів. Економічний зміст і завдання обліку грошових 

коштів. Облік касових операцій в національній та іноземній валютах. Облік 

коштів у банках в національній валюті. Облік операцій на поточних рахунках 
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в іноземній валюті. Облік грошових коштів на інших спеціальних рахунках в 

банку. Облік інших грошових коштів.  

Облік дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість, її види. 

Облік сумнівних боргів. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 

Облік розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними 

особами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за 

претензіями. Облік розрахунків по відшкодуванню матеріальних збитків. 

Облік розрахунків з іншими дебіторами.  

Облік готової продукції, запасів, МШП. Визначення, визнання та 

характеристика запасів. Оцінка надходження та вибуття запасів. Первинний 

облік руху запасів. Первинний облік надходження та вибуття продукції 

рослинництва. Первинний облік надходження та вибуття продукції 

тваринництва. Оцінка готової продукції. Організація складського 

господарства та обліку. Особливості організації обліку МШП. Синтетичний 

та аналітичний облік готової продукції, запасів та МШП в бухгалтерії.  

Облік поточних біологічних активів тваринництва. Економічна 

сутність поточних біологічних активів тваринництва. Визнання та оцінка 

поточних біологічних активів тваринництва. Документальне оформлення 

операцій з надходження поточних біологічних активів тваринництва. 

Документальне оформлення операцій з вибуття поточних біологічних активів 

тваринництва. Облік тварин на фермах. Облік поточних біологічних активів в 

бухгалтерії підприємства.  

Облік капітальних інвестицій. Сутність капітальних інвестицій. 

Організація обліку капітальних інвестицій. Облік основних засобів та інших 

необоротних активів. Економічний зміст основних засобів та завдання їх 

обліку. Класифікація, оцінка основних засобів. Документальне оформлення 

операцій з надходження та вибуття основних засобів. Синтетичний та 

аналітичний облік основних засобів. Облік переоцінки необоротних активів. 

Облік зносу (амортизації) необоротних активів. Облік витрат на поліпшення 

основних засобів.  

Облік довгострокових біологічних активів. Економічна сутність та 

визнання довгострокових біологічних активів. Класифікація та оцінка 

довгострокових біологічних активів. Облік надходження та вибуття 

довгострокових біологічних активів. Облік надходження та вибуття 

довгострокових біологічних активів. Закладка та вирощування багаторічних 

насаджень. Формування основного стада. Облік накопиченої амортизації 

довгострокових біологічних активів.  

 

Список рекомендованої літератури:  

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон 

України від 16.07.1999 року № 996 – ХІV / Верховна Рада України. URL : 
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2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань 

і господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства 

фінансів України від 30.11.1999 року № 291, зареєстровано в Міністерстві 
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юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185. URL : 

http://zakon5.rada.gov.ua/ 

3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 року № 291, 

зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 

893/4186. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ 

4. П(С)БО Положення (стандарти) бухгалтерського обліку URL : 

http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm 

5. Гудзь Н. В., Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік : 

навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2016. 424 с. 

6. Шара Є. Ю., Соколовська - Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік I : 

навчальний посібник Київ : Центр учбової літератури. 2016. 336 с. 

7. Шара Є. Ю., Соколовська - Гонтаренко І. Є. 

Фінансовий облік IІ : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 

2016. 308 с. 

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / відп. за вип. О. В. 

Діордійчук. Київ : Алерта. 2015. 304 с.  

9. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / за ред. В. М. Соболєва. 

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2018. 222 с. 

10. Ткаченко Н. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і 

звітність : підручник  Алерта. 2016. 928 с. 

11. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М., Баранік О.О. 

Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : 

навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2008. 472 с. 

 

3.3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК II 

Облік розрахунків за зобов’язаннями. Визначення, класифікація та 

оцінка зобов’язань. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

Облік розрахунків зі страхування. Облік розрахунків з бюджетом. Облік 

розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за іншими операціями. Облік 

поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Облік кредитів 

банку. 

Облік розрахунків за виплатами працівникам. Нормативне 

регулювання та завдання обліку оплати праці. Склад фонду оплати праці. 

Облік чисельності працівників та відпрацьованого часу. Первинний облік 

оплати праці. Зведений облік оплати праці. Утримання із оплати праці та 

нарахування на оплату праці. Розрахунок сум відпускних та допомоги по 

тимчасовій непрацездатності. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків 

з оплати праці. Узагальнення та групування даних з оплати праці. 

Облік доходів і витрат. Облік доходів від реалізації. Облік іншого 

операційного доходу. Облік доходу від участі в капіталі. Облік інших 

фінансових доходів. Облік інших доходів. Облік надзвичайних доходів. 

Облік інших операційних витрат. Облік адміністративних витрат. Облік 

фінансових витрат. Облік інших витрат. Облік надзвичайний витрат. 

http://zakon5.rada.gov.ua/
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Облік фінансових результатів. Поняття фінансових результатів та 

порядок їх формування. Облік формування фінансових результатів. 

Облік капіталу. Облік зареєстрованого (статутного) капіталу. Облік 

додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. Облік вилученого капіталу. 

Облік неоплаченого капіталу. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих 

збитків). 

 

Список рекомендованої літератури:  
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фінансів України від 30.11.1999 року № 291, зареєстровано в Міністерстві 
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893/4186. URL : http://zakon5.rada.gov.ua/ 

4. П(С)БО Положення (стандарти) бухгалтерського обліку URL : 

http://kodeksy.com.ua/buh/psbo.htm 

5. Гудзь Н. В., Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік : 

навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2016. 424 с. 

6. Шара Є. Ю., Соколовська - Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік I : 

навчальний посібник Київ : Центр учбової літератури. 2016. 336 с. 

7. Шара Є. Ю., Соколовська - Гонтаренко І. Є. 

Фінансовий облік IІ : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 

2016. 308 с. 

8. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку / відп. за вип. О. В. 

Діордійчук. Київ : Алерта. 2015. 304 с.  

9. Бухгалтерський облік : навчальний посібник / за ред. В. М. Соболєва. 

Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна. 2018. 222 с. 

10. Ткаченко Н. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і 

звітність : підручник  Алерта. 2016. 928 с. 

11. Михайлов М.Г., Телегунь М.І., Кадацька А.М., Баранік О.О. 

Бухгалтерський фінансовий облік в сільськогосподарських підприємствах : 

навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури. 2008. 472 с. 

 

3.4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

Економічний зміст, мета та організація управлінського обліку. Сутність 

управлінського обліку та етапи його розвитку. Предмет і метод 

управлінського обліку. Функції та принципи управлінського обліку. 

http://zakon2.rada.gov.ua/
http://zakon5.rada.gov.ua/
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Відмінності та зв’язок управлінського і фінансового обліку. Проблеми 

організації управлінського обліку на підприємствах України.  

Основи побудови управлінського обліку. Сучасні моделі 

управлінського обліку. Етапи побудови управлінського обліку. Організація 

управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах. Функції 

бухгалтера-аналітика та його роль в прийнятті управлінських рішень. 

Класифікація і поведінка витрат. Система обліку та калькулювання. 

Принципи та напрями класифікації витрат. Моделі визначення поведінки 

витрат. Функція витрат та методи її визначення. Сутність та зміст обліку 

витрат. Об’єкти витрат та об’єкти калькулювання. Методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції.  

Методологічні основи обліку виробництва. Економічний зміст та 

завдання обліку виробництва. Склад витрат виробництва. 

Облік витрат за елементами та характеристика рахунків з обліку 

виробництва. Класифікація витрат за елементами. Загальна характеристика 

рахунків з обліку виробництва. 

Облік допоміжних виробництв. Роль допоміжних виробництв в 

обслуговуванні основних галузей та завдання їх обліку. Облік ремонтного 

виробництва. Облік автомобільного транспорту. Облік енергетичних 

виробництв (господарств). Облік водопостачання. Облік гужового 

транспорту. 

Облік витрат на утримання та експлуатацію необоротних активів. 

Облік витрат пов’язаних з утриманням і експлуатацією МТП. Облік витрат 

пов’язаних з утриманням і експлуатацією комбайнів та інших самохідних 

машин. Облік витрат на ремонт будівель та споруд. 

Облік обслуговуючих виробництв і господарств. Види обслуговуючих 

виробництв і господарств. Відображення в обліку діяльності обслуговуючих 

виробництв і господарств. 

Облік витрат на організацію виробництва і управління. Економічний 

зміст витрат на організацію виробництва і управління. Облік та розподіл 

загальновиробничих витрат. Облік адміністративних витрат. 

Облік витрат майбутніх періодів. Об’єкти обліку витрат майбутніх 

періодів. Облік витрат майбутніх періодів та їх розподіл (списання). 

Облік витрат та виходу продукції рослинництва. Об’єкти обліку витрат 

у рослинництві. Статті витрат у рослинництві. Первинний та зведений облік 

витрат та виходу продукції рослинництва. Аналітичний та синтетичний облік 

витрат та виходу продукції рослинництва. Особливості обліку витрат на 

незавершене виробництво та їх розподіл. Об’єкти та одиниця калькулювання 

продукції рослинництва. 

Облік витрат та виходу продукції тваринництва. Об’єкти обліку витрат 

у тваринництві. Статті витрат у тваринництві. Первинний та зведений облік 

витрат і виходу продукції тваринництва. Аналітичний та синтетичний облік 

витрат і виходу продукції тваринництва. Особливості обліку витрат на 

незавершене виробництво тваринництва. Об’єкти та одиниця калькулювання 

продукції тваринництва. 
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Облік витрат та виходу продукції промислових виробництв. Типи та 

об’єкти обліку витрат промислових виробництв. Статті витрат промислових 

виробництв. Методи обліку витрат промислових виробництв. Первинний та 

зведений облік витрат і виходу продукції промислових виробництв. 

Аналітичний та синтетичний облік витрат та виходу продукції промислових 

виробництв. Об’єкти та одиниця калькулювання продукції промислових 

виробництв. 

Облік браку у виробництві. Поняття браку у виробництві. Об’єкти 

обліку браку у виробництві. Статті витрат браку у виробництві. Первинний 

облік браку у виробництві. Аналітичний та синтетичний облік браку у 

виробництві. Визначення втрат від браку у виробництві та відшкодування 

втрат від браку. 

Зведений облік виробництва. Характеристика регістрів аналітичного 

обліку витрат і виходу продукції (робіт, послуг) з виробництва. 

Характеристика регістрів синтетичного обліку витрат і виходу продукції 

(робіт, послуг) з виробництва. 

Облік витрат за елементами та витрат діяльності. Призначення 

рахунків для обліку витрат за елементами. Облік собівартості реалізації. 

Облік витрат на збут. Облік витрат іншої операційної діяльності. Облік 

фінансових витрат. Облік втрат від участі в капіталі. Облік інших витрат. 

Облік податку на прибуток. Облік надзвичайних витрат. 

Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень 

та бюджетне планування і контроль. Основи прийняття управлінських 

рішень. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень. Аналіз 

типових варіантів альтернативних рішень. Сутність бюджетного планування, 

види і формати бюджетів. Організаційні аспекти та функції бюджетування. 

Методика складання бюджетів. Контроль за виконанням бюджетів. 

Облік і контроль за центрами відповідальності та місце і роль облікової 

інформації в системі прийняття управлінських рішень. Поняття і 

класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки 

діяльності центрів відповідальності. Аналіз співвідношення затрат, прибутку 

і обсягу реалізації. Особливості аналізу для підприємств, які виробляють та 

реалізують декілька видів продукції. 
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Плаксієнка. Полтава : ПП «Астрая» 2018. 250 с. 
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4. Карпенко О. В., Карпенко Д.В. Управлінський облік : навчальний 

посібник  Київ : Центр учбової літератури. 2012. 296 с 

5. Войнаренко Михайло Петрович. Управлінський облік [Текст] : 

підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М. П. Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. 

Овод. - Хмельницький : ХНУ, 2013. - 363 с.  

6. Ільченко Л. Б. Управлінський облік у схемах і таблицях : навчальний 

посібник. Вінниця : Балюк І. Б. 2012. 235 с. 

7. Найда Андрій Васильович. Управлінський облік : практикум : 

навчальний посібник.  Одеса : ВМВ. 2014. 249 с.  

 

3.5. АУДИТ 

Теоретичні засади аудиторської діяльності. Вступна частина. Загальні 

положення організації аудиторської діяльності. Відповідальність за якість 

аудиторських послуг. Внутрішній контроль. Використання роботи інших 

фахівців. Спеціалізовані сфери діяльності суб’єктів незалежного контролю. 

Супутні послуги аудиту. 

Організація і методика проведення аудиту. Аудиторська діяльність та її 

види. Вибір клієнта та оформлення договірних відносин. Аудит в 

комп’ютерному середовищі.  

Прийоми та способи господарського контролю. Прийоми 

документального контролю. Способи вивчення фактів дійсності. 

Інвентаризаційна діяльність – об’єкт аудиторського дослідження. 

Організація і методика аудиту операцій з необоротними активами.  

Сутність та структура необоротних активів.  Мета, завдання та предмет 

аудиту. Об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними 

активами. Процедури аудиту та послідовність проведення перевірки.  

Організація і методика аудиту операцій із запасами. Завдання, 

послідовність та джерела даних. Методика проведення аудиторської 

перевірки запасів.  

Організація і методика аудиту операцій з грошовими коштами. Мета, 

завдання та джерела інформації. Методика здійснення аудиту операцій з 

грошовими коштами.  

Організація і методика аудиту розрахункових операцій. Мета і завдання 

аудиту стану розрахунків. Предмет, об’єкти та джерела інформації. Способи 

вивчення операцій стану розрахунків.  

Організація і методика аудиту операцій з власним капіталом. Мета та 

завдання аудиту.  Предмет, об’єкт та джерела інформації. Способи, прийоми 

та процедури дослідження аудитором операцій з власним капіталом.  

Організація і методика аудиту операцій з довгостроковими і поточними 

зобов’язаннями. Мета та завдання аудиту. Предмет та об’єкти аудиту. 

Джерела інформації. Прийоми, способи та процедури аудиту операцій з 

довгостроковими і поточними зобов’язаннями. 

Організація і методика аудиту операцій з обліку витрат діяльності. 

Мета та завдання аудиту. Предмет, об’єкти та джерела інформації. 

Аудиторські процедури та послідовність їх застосування при перевірці.  
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Організація і методика аудиту операцій з обліку доходів і результатів 

діяльності. Мета, завдання та джерела інформації. Методика проведення 

аудиторської перевірки та послідовність застосування аудиторських 

процедур. 

Організація і методика аудиту операцій зовнішньоекономічної 

діяльності. Мета, завдання, предмет та об’єкти аудиту. Джерела інформації. 

Способи вивчення операцій зовнішньоекономічної діяльності. Аудит стану 

обліку, звітності та внутрішньогосподарського контролю. Аудит стану обліку 

на підприємстві. Аудит стану звітності. Аудит стану 

внутрішньогосподарського контролю. 

Узагальнення та реалізація результатів аудиту. Аналіз робочих 

документів аудитора. Підсумкова документація аудитора за результатами 

проведеної аудиторської перевірки. 
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4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ 

 

Оцінювання роботи здійснюється за наступною шкалою: 

1-й етап – тестова перевірка знань: 

* кожна правильна відповідь на тестове питання дає 4 бали. Всього 25 

тестових питань. Максимальна кількість 100 балів. 

2-й етап – оцінювання теоретичного питання (1 питання) – 

максимальна кількість 40 балів за правильну відповідь: 

* 40 балів – відповідь повна, розгорнута, демонструє знання основних 

понять і категорій, логічний і змістовний аналіз матеріалу. 

* 32 бали – недостатня повнота відповіді, основні поняття і категорії 

викладені нечітко, тезисно. 

* 24 бали – відповідь не повністю розкриває питання, основні поняття і 

категорії викладені нечітко, не містить аналізу, висновків. 

* 0 балів – не приступав до виконання завдання.  

3-й етап – оцінювання розв’язку ситуаційної задачі: 

Максимальна кількість 60 балів за правильну відповідь. 

* 60 балів – відповідь містить послідовний і аргументований розв’язок 

задачі, розрахунок зроблено вірно, продемонстрована здатність робити власні 

висновки та вносити пропозиції. 

* 45 балів – відповідь містить послідовний розв’язок задачі, алгоритм 

розв’язку дотриманий, але мають місце помилки в розрахунках, недостатньо 

аргументовані висновки та пропозиції. 

* 36 балів – задача вирішена з помилками, не дотримано алгоритму 

розв’язку, відсутні висновки. 

* 0 балів – не приступав до виконання завдання. 

Максимальна кількість балів, яку можна отримати за всі етапи - 200 

балів. 

Якщо абітурієнт отримує менше 100 балів, він не має права приймати 

участь у конкурсі. 


