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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Загальні відомості. Програма складена відповідно до освітньо-професійної 

програми (ОПП) підготовки спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Прийом 

абітурієнтів, які здобули ОКР бакалавр, спеціаліст для здобуття ОКР магістр за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» проводиться за результатами фахових 

вступних випробувань. Вони відбуваються в усно-письмовій формі. 

 

Мета вступного випробування полягає у з‘ясуванні рівня теоретичних 

знань і практичних умінь і навичок, необхідних для опанування нормативних і 

варіативних дисциплін за програмою підготовки фахівця ОКР магістр за 

спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

 

Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного 

засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для підготовки  ОКР 

магістр абітурієнти повинні мати освіту за освітнім ступенем «Бакалавр» та 

здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі знань 0305 

―Економіка і підприємництво‖. Обов‘язковою умовою також є вільне володіння 

державною мовою. 
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Для успішного засвоєння дисциплін передбачених навчальним планом для 

підготовки  ОКР магістр абітурієнти повинні мати базову вищу освіту за 

напрямом 6.030509 «Облік і аудит» (спеціальності 071 «Облік і оподаткування») 

та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в галузі знань 0305 

―Економіка і підприємництво‖. Обов‘язковою умовою також є вільне володіння 

державною мовою. 

 

 

 

 

2. ПЕРЕЛІК ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН, З ЯКИХ 

ПРОВОДИТЬСЯ ВСТУПНЕ ВИПРОБУВАННЯ  

 

До програми фахового вступного випробування включені такі основні 

базові дисципліни: 

 «Бухгалтерський облік »; 

 «Облік і звітність в оподаткуванні» 

 «Аудит»;   

 «Аналіз господарської діяльності підприємств». 
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3. ТЕМИ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ ТА ОРІЄНТОВАНИЙ  

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

 

3.1.Теми навчального матеріалу 

3.1.1. «Бухгалтерський облік»  

  

Тема 1 . Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 

Роль бухгалтерського обліку в управлінні і контролі. Види господарського 

обліку. Концептуальні основи бухгалтерського обліку. Вимірники, які 

застосовуються в обліку.  

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 
Предмет бухгалтерського обліку. Класифікація господарських засобів і 

джерел їх формування. Господарські процес як об‘єкт бухгалтерського обліку. 

Метод бухгалтерського обліку.  

 

Тема 3. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 
Призначення і будова рахунків бухгалтерського обліку. Основи 

класифікації рахунків та її значення. Класифікація рахунків за економічним 

змістом. Класифікація рахунків за призначенням і структурою: рахунки основні, 

регулюючі, операційні, фінансово – результативні, позабалансові. 

  

Тема 4. Облік основних засобів 
Визначення основних понять. Характеристика рахунків 10 ―Основні 

засоби‖, 13 ―Знос необоротних активів‖, 15 ―капітальні інвестиції‖. 

Документування господарських операцій з обліку основних засобів. Аналітичний 

облік основних засобів. Облік капітальних інвестицій в придбання (виготовлення) 

основних засобів. Облік переоцінки та руху основних засобів. Знос (амортизація) 

основних засобів.  

 

Тема 5. Облік нематеріальних активів 
Визначення основних понять. Загальна характеристика рахунків 12 

―Нематеріальні активи‖, 19 ―Гудвіл‖. Нематеріальні активи: визнання, оцінка, 

переоцінка. Документування господарських операцій. Облік капітальних 

інвестицій в придбання (створення) нематеріальних активів. Облік руху 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів.  

 

Тема 6. Облік запасів 
Поняття запасів та їх значення. Структура П(с)БО 9 та основні терміни. 

Визнання запасів. Поняття та класифікація виробничих запасів, МШП. 

Характеристика рахунків для обліку запасів та оборотних МШП. Порядок 

організації аналітичного обліку виробничих запасів та МШП. Бухгалтерське 

відображення операцій з руху виробничих запасів та МШП. Розкриття інформації 

про запаси в примітках до фінансової звітності.  
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Тема 7. Облік дебіторської заборгованості 

Визначення основних понять. Порядок укладання договорів. Загальна 

характеристика рахунків для обліку довгострокової заборгованості .Облік 

заборгованості за майно, що передано в оренду. Облік одержаних довгострокових 

векселів. Облік іншої дебіторської заборгованості. Облік відстрочених податкових 

активів та зобов‘язань. Загальна характеристика рахунків для обліку поточної 

заборгованості: товарні та нетоварні операції. Облік резервів сумнівних боргів. 

Облік витрат майбутніх періодів.  

 

Тема 8. Облік грошових коштів 
Основні поняття з обліку касових операцій та інших коштів. 

Характеристика рахунків з облік грошових коштів. Документування касових 

операцій та операцій з іншими грошовими коштами. Відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 9. Облік зобов'язань за розрахунками з постачальниками 
Поняття та класифікація поточної заборгованості. Порядок укладання 

договорів. Загальна характеристика рахунків для обліку заборгованості. Облік 

кредиторської заборгованості. Загальна характеристика рахунків для обліку 

поточної заборгованості: товарні операції. Облік резервів сумнівних боргів. Облік 

витрат майбутніх періодів.  

 

Тема 10. Облік розрахунків з бюджетом 
Поняття, значення та класифікація податків. Законодавче регулювання 

податків. Синтетичний та аналітичний облік податків. Методика нарахування та 

стягнення податків до бюджетів. Відображення податків у фінансовій звітності. 

  

Тема 11. Облік формуванням змін статутного капіталу 
Економічний зміст власного капіталу та його складові. Бухгалтерський 

облік власного капіталу та розрахунків з учасниками. Облік нерозподілених 

прибутків (непокритих збитків). Облік залученого капіталу. Звіт про власний 

капітал  

Тема 12. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Передумови виникнення управлінського обліку на підприємстві. Сутність 

та завдання управлінського обліку на підприємстві. Предмет, об‘єкти та методи 

управлінського обліку. Принципи та функції управлінського обліку. Процес 

формування облікової інформації підприємства. Порядок побудови та 

застосування аналітичного обліку на підприємстві.  

 

Тема 13. Класифікація та поведінка витрат 
Економічна сутність витрат виробництва як об‘єкта управлінського обліку. 

Мета і напрями класифікації витрат. Визначення функції витрат.  
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Тема 14. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

Склад та види собівартості. Облік витрат та фактори, що впливають на його 

побудову. Значення і задачі калькулювання витрат. Класифікація методів обліку 

витрат і калькулювання собівартості. Калькулювання повних витрат. Порядок 

застосування стандарт-косту.  

 

Тема 15. Бюджетування і контроль 

Сутність бюджетування та його організація. Складання та 

взаємоузгодження бюджетів. Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень.  

 

Тема 16. Облік і контроль за центрами відповідальності 
Концепція центрів відповідальності. Оцінка діяльності центрів витрат. 

Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка діяльності центрів прибутку. Оцінка 

діяльності центрів інвестицій.  

 

Тема 17. Облік у сільському господарстві 
Особливості сільськогосподарського виробництва та їхній вплив на 

органiзацiю бухгалтерського обліку. Облік формування власного капіталу в 

сільськогосподарських виробництвах різних організаційно - правових форм. 

Облік витрат у сільськогосподарських підприємствах. Характеристика витрат за 

об'єктами i статтями. Облік витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). 

Визначення собiвартостi продукції сільськогосподарського виробництва та її 

облік на рахунках бухгалтерського обліку. Облік витрат на формування основного 

стада. Особливості оподаткування фіксованим сільськогосподарським податком 

та його обліку.  

 

Тема 18. Облік у торгівлі 
Особливості органiзацiї бухгалтерського обліку на торговельному 

підприємстві. Облік товарних операцій в оптовій торгівлі. Облік оприбуткування 

товарів на оптових базах та складах. Облік реалiзацiї товарів. Облік у роздрібних 

торгових підприємствах. Класифікація i функції роздрібних торгових 

підприємствах та їхній вплив на органiзацiю обліку. Особливості застосування 

реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгiвлi, громадського харчування 

та послуг.  

 

Тема 19. Облік автотранспортних підприємств 
Загальна характеристика перевезень. Ліцензування автомобільних 

перевезень. Облік автотранспорту на АТП. Облік запасів на АТП. Облік витрат, 

доходів і фінансових результатів. Документальне оформлення автоперевезень.  

 

3.1.2. «Облік і звітність в оподаткуванні» 

 

Тема 1. Основні засади побудови обліку в оподаткуванні суб’єктів 

підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база ведення 

розрахунків з бюджетом  
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Нормативні документи, що регулюють організацію обліку податків, зборів і 

платежів в Україні.  Основні зміни в організації обліку в Україні в зв'язку з 

реформуванням податкового законодавства. Характеристика рахунків з обліку 

податків, зборів і платежів. Взаємозв'язок рахунків з податкового обліку з іншими 

рахунками Плану рахунків. Поняття про специфічні терміни податкового обліку - 

―перша подія‖, ―друга подія‖. Об‘єкти податкового обліку.   

Проблемні аспекти методології податкового обліку. 

 

Тема 2. Облік і звітність за податком на доходи фізичних осіб.  

Платники податку, база оподаткування, ставка податку з доходів фізичних 

осіб. Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів та їх 

облікове забезпечення. Порядок подання річної декларації про майновий стан і 

доходи (податкової декларації). 

 

Тема 3. Облік і звітність за іншими загальнодержавними податками та 

зборами. 

Платники податку, об‘єкти оподаткування та база оподаткування. Підакцизні 

товари та ставки податку. Дата виникнення податкових зобов‘язання з акцизного 

податку. Порядок розрахунку податку з товарів вироблених на митній території 

України та з товарів, які ввозяться на митну територію України. Особливості 

обчислення податку з тютюнових виробів та алкогольних напоїв. Облікове 

забезпечення акцизного податку. 

 

Тема 4. Облік і звітність за місцевими податками і зборами. 

Склад місцевих податків і зборів та особливості звітування за ними. Місцеві 

податки: податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; єдиний 

податок. 

Місцеві збори: збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності; 

збір за місця для паркування транспортних засобів; туристичний збір. 

Платники, ставки та порядок обчислення і сплати. Формування звітності за 

місцевими податками і зборами.  

 

Тема 5. Облік і звітність за  податком на додану вартість. 

Порядок визначення та реєстрації платників податку на додану вартість. 

Об'єкт оподаткування податком на додану вартість. База оподаткування податком 

на додану вартість.  Операції, що звільняються від оподаткування податком на 

додану вартість. Податкове зобов‘язання з податку на додану вартість та дата його 

виникнення. Податковий кредит з податку на додану вартість та дата його 

виникнення. Первинний облік податкових зобов‘язань та податкового кредиту з 

податку на додану вартість. Оформлення податкових накладних. Реєстр 

отриманих та виданих податкових накладних. Порядок визначення суми податку 

на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або 

відшкодуванню з бюджету.  Кореспонденція рахунків обліку податкових 

зобов‘язань з податку  на додану вартість. 
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Тема 6. Облік і звітність за податком на прибуток. 

Платники податку на прибуток. Об‘єкт оподаткування податком на прибуток. 

Порядок визначення доходів та їх склад, порядок визнання доходів. Склад витрат 

та порядок їх визнання. Витрати, що не враховуються при визначенні 

оподатковуваного прибутку.  

Документація з обліку витрат та доходів. Облікове забезпечення системного 

формування доходів та витрат. Оподатковуваний прибуток та його сутність. 

Відмінності методики обчислення оподатковуваного прибутку від фінансових 

результатів діяльності підприємства. Характеристика рахунка з обліку податку на 

прибуток, його кореспонденція. Особливості обліку податку на прибуток на 

інших підприємствах. Особливості обліку та оподаткування податком на 

прибуток виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ та 

організацій та нерезидентів. 

Об‘єкти амортизації. Класифікація груп основних засобів та інших 

необоротних активів. Методи нарахування амортизації. Визначення вартості 

об‘єкта амортизації.  

 

 

Тема 7. Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб’єктів 

малого підприємництва. 

Спрощена система оподаткування, обліку і звітності суб‘єкта малого 

підприємництва за єдиним податком. Облік єдиного податку юридичною особою 

— суб'єктом підприємницької діяльності. Книга обліку доходів і витрат суб'єкта 

малого підприємництва - юридичної особи, яка застосовує спрощену систему 

оподаткування, обліку і звітності. Порядок складання і подання звітності з єдиного 

податку юридичною особою. Порядок сплати єдиного податку юридичною 

особою. Облік єдиного податку фізичною особою — суб'єктом підприємницької 

діяльності. Особливості ведення Книги обліку доходів і витрат. Порядок 

складання і подання звітності з єдиного податку фізичною особою. Порядок 

сплати єдиного податку фізичною особою. 

Особливості та порівняльна характеристика систем оподаткування фізичних 

осіб - суб'єктів підприємницької діяльності щодо обов'язкових умов застосування, 

сфери застосування, розміру податку, мінімального терміну роботи, сплати 

податків і зборів, обліку доходів і витрат, сплати ПДВ, організації податкової 

звітності. 

Економічна суть та платники єдиного податку. Ставки єдиного податку для 

юридичних та фізичних осіб. 

Перехід на спрощену систему оподаткування та звітність суб‘єктів малого 

підприємництва. 

 

Тема 8. Виправлення помилок в обліку податків і зборів та податковій 

звітності 

Виправлення помилок, самостійно виявлених платником податку. Способи 

виправлення помилок. Виправлення помилок щодо визначення податку на 

прибуток. Виправлення помилок щодо визначення ПДВ. Виправлення помилок, 
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виявлених контролюючими органами під час документальних перевірок. 

Бухгалтерський облік податкових помилок. 

 

3.1.3. «Аудит» 

 

Тема 1. Сутність і загальна характеристика аудиту та його види. 

Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання 

Поняття аудиту та його завдання. Види аудиту та аудиторських послуг. 

Поняття Аудиторської палати України (АПУ). Повноваження та функції АПУ. 

Реєстр аудиторських фірм та аудиторів.  

 

Тема 2. Професійна етика аудиторів та контроль якості 

Підготовка та сертифікація аудиторів. Права та обов‘язки аудиторів. 

Обмеження на проведення перевірок. Фундаментальні принципи аудиту. 

 

Тема 3.  Організація роботи аудитора 

Прийняття завдання та договір надання аудиторських послуг. Аудиторський 

ризик. Суттєвість в аудиті та її взаємозв‘язок з аудиторським ризиком. Поняття 

планування в аудиті. Етапи планування. План та програма аудиту. Мета і завдання 

документування процесу аудиту. Поняття аудиторських доказів. Способи 

отримання аудиторських доказів. Аудиторська вибірка. 

 

Тема 4.  Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Сутність аудиторського висновку та звіту. Основні елементи аудиторського 

висновку і звіту. Види аудиторського висновку.  

 

Тема 5. Фінансово – господарський контроль, його предмет і метод. 
Сутність контролю. Завдання й функції контролю. Форми й види фінансово-

господарського контролю. Зміст фінансово-господарського контролю. Мета 

фінансово-господарського контролю. Предмет і об‘єкти контролю. Методичні 

прийоми контролю.  

 

Тема 6. Організація й методика контрольно-ревізійної роботи в умовах 

різних формах власності 
Органiзацiя контрольно-ревізійної роботи. Стан i перспективи розвитку 

контролю. Права, обов‘язки й відповідальність ревiзорiв. Ревiзiя як форма 

контролю. Дії ревiзорiв на об‘єкти ревiзiї. Органiзацiя й порядок проведення 

iнвентаризацiї.  

 

Тема 6. Методика й техніка перевірки облікової документації під час 

ревізії 
Техніка ревізійної дослідження документів. Прийоми перевірки документів 

за сутністю. Криміналістична експертиза документів. Способи перевірки 

документів.  
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3.1.4. «Аналіз господарської діяльності підприємств» 

 

Тема 1. Значення і завдання аналізу виробництва продукції, робіт і 

послуг 
Загальна схема і послідовність проведення аналізу. Система показників 

випуску продукції і обсягу виробництва. Інформаційна база аналізу. Аналіз обсягу 

виробництва продукції в натуральному і вартісному вираженні. Оцінка динаміки 

обсягу продукції виробництва.  

 

Тема 2. Аналіз асортименту і структури випуску продукції 
Комплексний аналіз впливу асортименту і структурних зрушень на 

економічні показники роботи підприємства. Методика розрахунку коефіцієнтів 

асортиментності та номенклатурності. Розрахунок і аналіз оновлюваності 

асортименту випускаємої продукції.  

 

Тема 3. Аналіз ритмічності та якості організації виробництва 
Показники ритмічності роботи підприємства. Методика розрахунку 

коефіцієнта ритмічності. Фактори, які впливають на ритмічність випуску 

продукції. Оцінка резервів збільшення випуску продукції.  

 

Тема 4. Аналіз обсягу реалізації продукції та послуг підприємства 
Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз виконання 

договірних зобов‗язань по поставках: обсяг, строки, асортимент, якість. 

Характеристика взаємозв‗язків показників випуску, відвантаження та реалізації 

продукції.  

 

Тема 5. Аналіз використання трудових ресурсів 
Значення і завдання аналізу використання трудових ресурсів, джерела 

інформації для аналізу. Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. 

Аналіз забезпеченості і використання робочої сили. Аналіз використання 

робочого часу. Показники та аналіз динаміки продуктивності праці. Аналіз 

впливу трудових факторів на обсяг товарної продукції.  

 

Тема 6. Аналіз стану і використання основних фондів підприємства 
Аналіз показників складу, структури і технічного стану основних фондів. 

Аналіз використання виробничих потужностей. Аналіз використання основних 

фондів. Характеристика та методика розрахунку коефіцієнту спрацювання 

основних фондів, коефіцієнтів оновлення та вибуття основних фондів. Поняття 

про віковий склад устаткування.  

 

Тема 7. Аналіз забезпеченості і використання матеріальних ресурсів на 

підприємстві 
Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах і рівня виробничих 

запасів. Фактори, які впливають на рівень складських запасів матеріальних 

ресурсів. Аналіз використання матеріальних ресурсів і оцінка динаміки 
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матеріаломісткості продукції. Виявлення резервів зниження матеріаломісткості 

продукції та підвищення ефективності виробництва.  

 

Тема 8. Аналіз собівартості продукції 
Показники, завдання і джерела інформації для аналізу собівартості 

продукції. Оцінка виконання плану собівартості продукції.  

 

Тема 9 . Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції 
Інформаційне забезпечення аналізу витрат на підприємстві. Класифікація 

видів витрат. Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналізу.  
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3.2. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 

3.2.1.«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

1. Загальна характеристика і суть бухгалтерського обліку  

2. Предмет і метод бухгалтерського обліку  

3. Бухгалтерський баланс  

4. Принципи та вимоги до бухгалтерського обліку  

5. Система рахунків бухгалтерського обліку і подвійний запис  

6. Принципи обліку основних господарських процесів  

7. Стандартизація бухгалтерського обліку і фінансової звітності  

8. Організація документообігу і зберігання  

9. Формування облікової політики підприємства  

10. Нормативно-правове забезпечення ведення бухгалтерського обліку  

11. Зміни в балансі, спричинені господарськими операціями  

12. Фінансова звітність, її склад та вимоги до неї  

13. Облік операцій надходження і вибуття основних засобів  

14. Облік формування статутного капіталу  

15. Облік пайового, резервного, вилученого і неоплаченого капіталу  

16. Облік зобов'язань та їх нормативна база  

17. Основні завдання та нормативна база обліку грошових коштів  

18. Облік доходів і результатів діяльності  

19. Нематеріальні активи, критерії їх визнання та класифікація  

20. Облік витрат виробництва і витрат діяльності  

21. Методика обліку праці та її оплати  

22. Основні завдання та нормативна база методики обліку виробничих запасів  

23. Облік дебіторської заборгованості підприємства  

24. Сутність та завдання управлінського обліку на підприємстві  

25. Організація управлінського обліку на підприємстві  

26. Порядок застосування нормативного методу  

27. Порядок застосування калькулювання на основі діяльності  

28. Розкрити напрями класифікації витрат в управлінському обліку  

29. Розкрити сутність бюджетування та його організацію  

30. Організація обліку за центрами відповідальності  

31. Класифікація моделей бухгалтерського обліку в зарубіжних країнах  

32. Склад, структура фінансової звітності у зарубіжних країнах та методи її 

оцінки аудиторами  

33. Системи обліку витрат ―стандарт-кост‖ та ―директ-костинг‖ у зарубіжних 

країнах  

34. Система розпорядників бюджетних коштів  

35. Облік касових та фактичних видатків бюджетних установ  

36. Облік зносу основних засобів бюджетних установ  

37. Власні кошти бюджетних установ, їх склад та призначення  

38. Поняття кошторису бюджетних установ, їх види та структура  

39. Основні принципи та порядок фінансування бюджетних установ  
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40. Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків в бюджетних 

установах  

41. Облік власного капіталу бюджетних установ  

42. Облік на торговельному підприємстві  

43. Документальне оформлення вантажних автомобільних перевезень  

44. Облік фіксованого сільськогосподарського податку  

45. Облік торгових патентів  

46. Роль обліку в системі управління комерційним банком та основи його 

організації  

47. Організація аналітичного обліку в комерційних банках  

48. Облік касової роботи в комерційних банках  

49. Облік операцій комерційного банку за безготівковими розрахунками  

50. Облік капіталу, доходів та витрат комерційного банку  

51. Облік кредитних операцій  

52. Облік депозитних операцій  

53. Бухгалтерський облік операцій з цінними паперами в комерційних банках  

54. Облік операцій банків в іноземній валюті  

55. Бухгалтерський облік основних засобів та нематеріальних активів банків  

 

3.2.2. «АУДИТ» 

 

1. Поняття аудиту та його завдання.  

2. Види аудиту та аудиторських послуг.  

3. Поняття Аудиторської палати України (АПУ). Повноваження та функції 

АПУ.  

4. Підготовка та сертифікація аудиторів.  

5. Права та обов‘язки аудиторів.  

6. Обмеження на проведення перевірок. 

7. Фундаментальні принципи аудиту. 

8. Прийняття завдання та договір надання аудиторських послуг.  

9. Аудиторський ризик. Суттєвість в аудиті та її взаємозв‘язок з аудиторським 

ризиком.  

10. Поняття планування в аудиті. Етапи планування. План та програма аудиту. 

11. Мета і завдання документування процесу аудиту. Поняття аудиторських 

доказів. 

12. Способи отримання аудиторських доказів.  

13. Аудиторська вибірка 

14. Сутність аудиторського висновку та звіту. Основні елементи аудиторського 

висновку і звіту.  

15. Види аудиторського виснов 

16. Державна контрольно-ревізійна служба, її права та функції  

17. Ревізія як форма контрою: предмет і мета  

18. Організація й порядок проведення інвентаризацій  

19. Раптова ревізія каси  

20. Техніка ревізійного дослідження документів  
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21. Роль правоохоронних органів під час здійснення економічного контролю  

22. . Поняття про судові експертизи та їх зв'язок із судовою діяльністю  

23. Види судових експертиз, їх класифікація  

24. Відмінні риси судово-бухгалтерської експертизи, що відрізняють її від 

ревізії  

25. Предмет, об‘єкти і метод судово-бухгалтерської експертизи  

26. Вимоги, права та обов‘язки судового експерта  

27. Відповідальність судового експерта  

28. Порядок атестації судових експертів  

                                

3.2.3. «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ» 

 

1. Нормативні документи, що регулюють організацію обліку податків, зборів і 

платежів в Україні та принципи податкового обліку.  

2. Основні зміни в організації обліку в Україні в зв'язку з реформуванням 

податкового законодавства.  

3. Характеристика рахунків з обліку податків, зборів і платежів.  

4. Взаємозв'язок рахунків з податкового обліку з іншими рахунками Плану 

рахунків. 

5.  Загальне визначення предмета податкового обліку, його суті.  

6. Поняття про специфічні терміни податкового обліку - ―перша подія‖, ―друга 

подія‖.  

7. Об‘єкти податкового обліку.   

8. Рахунки, призначені для обліку податків, зборів та платежів. 

9.  Взаємозв‘язок фінансового й податкового обліку. 

10. Порядок визначення та реєстрації платників податку на додану вартість. 

11.  Об'єкт оподаткування податком на додану вартість.  

12. База оподаткування податком на додану вартість.   

13. Операції, що звільняються від оподаткування податком на додану вартість.  

14. Податкове зобов‘язання з податку на додану вартість та дата його 

виникнення.  

15. Податковий кредит з податку на додану вартість та дата його виникнення.  

16. Первинний облік податкових зобов‘язань та податкового кредиту з податку 

на додану вартість.  

17. Оформлення податкових накладних.  

18. Реєстр отриманих та виданих податкових накладних. 

19.  Порядок визначення суми податку на додану вартість, що підлягає сплаті 

(перерахуванню) до бюджету або відшкодуванню з бюджету.  

20.  Кореспонденція рахунків обліку податкових зобов‘язань з податку  на 

додану вартість. 

21. Платники податку на прибуток.  

22. Об'єкт оподаткування податком на прибуток.  

23. Оподатковуваний прибуток та його сутність.  

24. Відмінності методики обчислення оподатковуваного прибутку від 

фінансових результатів діяльності підприємства.  
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25. Документація з визначення податку на прибуток.  

26. Характеристика особливостей запису операцій з обліку валових витрат і 

валових доходів при визначенні оподаткованого прибутку.   

27. Характеристика рахунка з обліку податку на прибуток, його кореспонденція.  

28. Рахунки з обліку податку на додану вартість, валових витрат і доходів, що 

використовуються при реалізації продукції, товарів, робіт, послуг.  

29. Відмінності податкового і фінансового обліку придбання товарів, робіт, 

послуг.  

30. Особливості податкового обліку валових витрат і доходів при виконанні 

довгострокових договорів.  

31. Облікове забезпечення визначення доходів від торгівельної діяльності.   

32. Податковий облік посередницьких операцій з придбання і реалізації товарів, 

робіт, послуг. 

33.  Облікове забезпечення оподаткування комісійних операцій.   

34. Особливості облікового забезпечення оподаткування експортно-імпортних 

операцій.  

35. Використання даних аналітичного обліку придбання і реалізації товарів, 

робіт, послуг для складання декларації про прибуток підприємства. 

36. Податковий метод нарахування амортизації та його особливості.  

37.  Групування основних фондів для визначення амортизації.   

38. Відображення зміни балансової вартості основних засобів. 

39. Склад місцевих податків і зборів та особливості звітування за ними.  

40. Місцеві збори: платники, ставки та порядок обчислення і сплати. 

41.  Облік комунального податку.  

42. Облік податку з реклами.  

43. Склад податкової звітності.  

44. Терміни подання декларації з податку на додану вартість та терміни сплати 

податку на додану вартість.  

45. Методика складання Декларації з податку на додану вартість і додатків до 

неї. 

46. Порядок та терміни сплати та подання звітності з податку на прибуток. 

Формування звітності за місцевими податками і зборами. 

47. Платники податку, база оподаткування, ставка податку з доходів фізичних 

осіб.  

48. Особливості нарахування та оподаткування окремих видів доходів та їх 

облікове забезпечення.  

49. Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи (податкової 

декларації). 

50. Платники податку, об‘єкти оподаткування та база оподаткування. 

51. Підакцизні товари та ставки податку.  

52. Дата виникнення податкових зобов‘язання з акцизного податку.  

53. Порядок розрахунку податку з товарів вироблених на митній території 

України та з товарів, які ввозяться на митну територію України.  

54. Особливості обчислення податку з тютюнових виробів та алкогольних 

напоїв.  
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55. Облікове забезпечення акцизного податку. 

56. Платники, об‘єкт та база оподаткування екологічним податком.  

57. Порядок обчислення податку та відображення в обліку.  

58. Порядок подання звітності та сплати екологічного податку.  

59. Платники рентної плати. Ставки рентної плати.  

60. Порядок обчислення податкових зобов‘язань, відображення їх в обліку та 

терміни сплати.  

61. Плата за користування надрами: платники, об‘єкт оподаткування, 

відображення в обліку. 

62. Плата за користування надрами в цілях, не пов‘язаних з видобуванням 

корисних копалин: платники, об‘єкт оподаткування та відображення в обліку. 

63. Плата за землю: платники податку, об‘єкти та база оподаткування, 

відображення в обліку розрахунку плати за землю. 

64. Платники збору за спеціальне використання води, об‘єкт оподаткування, 

ставки збору, порядок обчислення та відображення в обліку. 

65. Платники збору за спеціальне використання лісових ресурсів.  

66. Об‘єкт, база та ставки оподаткування збором, порядок обчислення та 

відображення в обліку. 

67. Склад місцевих податків і зборів та особливості звітування за ними. Місцеві 

податки та збори: платники, ставки та порядок обчислення і сплати. 

68. Склад податкової звітності.  

69. Терміни подання декларації з податку на додану вартість та терміни сплати 

податку на додану вартість.  

70. Методика складання Декларації з податку на додану вартість і додатків до 

неї.  

71. Порядок та терміни сплати та подання звітності з податку на прибуток.  

72. Формування звітності за місцевими податками і зборами. 

 

3.2.3. «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ» 

 

1. Економічний аналіз як основа прийняття ефективних управлінських рішень  

2. Методи аналізу діяльності підприємства, їх класифікація  

3. Організація економічного аналізу  

4. Інформаційне забезпечення економічного аналізу  

5. Аналіз динаміки обсягів виробництва ( робіт, послуг )  

6. Аналіз ритмічності виробництва та випуску продукції  

7. Методика аналізу асортименту і структури випуску продукції  

8. Аналіз стану і забезпеченості підприємства трудовими ресурсами  

9. Аналіз складу, структури й технічного стану основних засобів  

10. Аналіз використання матеріальних ресурсів і вплив на ефективність 

виробництва  

11. Аналіз витрат за елементами і статтями  

12. Фінансова звітність підприємства як інформаційна основа економічного 

аналізу  

13. Горизонтальний та вертикальний аналіз показників форми 1 ― Баланс‖  
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14. Аналіз показників « Звіту про фінансові результати»  

15. Аналіз рентабельності підприємства  

16. Аналіз фінансового стану підприємства  

17. Аналіз фінансової стабільності підприємства  

18. Аналіз показників ліквідності та платоспроможності підприємства  

19. Аналіз ефективності використання оборотного капіталу  

20. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства  

21. Аналіз кредитоспроможності підприємства  

22. Аналіз показників ділової активності підприємства  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ  

ПРИ СКЛАДАННІ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ  

СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» СТУПЕНЯ МАГІСТР 

 

У відповідності до вимог об'єктивна оцінка рівня знань з боку комісії 

оцінюється наступним чином: 

- під час складання іспиту з наведених дисциплін кожен студент отримує 

індивідуальний білет,що містить тести, три теоретичних і одне практичне, 

ситуаційне завдання; 

- на підготовку екзаменаційного білету відводиться 45 хвилин.  

Відповіді студентів оцінюються за трьома критеріями: 

- перший - відповідь на тести; 

- другий - це відповідь на три теоретичні питання; 

- третій - оцінювання ситуаційної задачі. 

Кожна з п‘яти складових білету оцінюється за національною шкалою. В 

окремих випадках, якщо виникають сумніви в оцінці знань студента або відповідь 

студента не достатньо повна, позбавлена логічності й визначеності, члени фахової 

атестаційної комісії можуть задавати додаткові (уточнюючі) питання в рамках 

білету. Відповіді на додаткові запитання впливають на оцінення завдань білету. 

У підсумку відповіді на білет підраховується середньозважений бал (в 

даному випадку середньозважений бал дорівнює середньоарифметичному). 

Підсумкова оцінка виставляється за шкалами: національною, 100 – бальною, 

ECTS. 

Відповідь на теоретичні питання оцінюється наступним чином: 

5 - «Відмінно» — заслуговує студент, який виявив всебічні і глибокі знання 

програмного матеріалу з наведених дисциплін, вміє вільно виконувати завдання 

передбачені програмою, засвоїв необхідні закони і нормативні матеріали України 

, міжнародні стандарти обліку,  основну і ознайомився з додатковою літературою, 

розуміє взаємозв'язок головних понять дисциплін та їх значення для майбутньої 

професії; дає обґрунтовані, теоретично вірні відповіді на всі питання передбачені 

білетом; демонструє знання основних категорій і понять облікових дисциплін; 

наводить узагальнення і висновки; дає правильні відповіді на додаткові запитання 

комісії. 

4 - «Добре» — заслуговує студент, що виявив повне знання програмного 

матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої роботи 

за професією; засвоїв основну та додаткову літературу, виявив систематичний 

характер знань з дисциплін і здатний до самостійного їх поповнення, але ним 

допущені незначні помилки у формулюванні термінів, категорій, наведенні 

прикладів; дає правильні відповіді на додаткові запитання комісії. 

3 - «Задовільно» — заслуговує студент, що виявив знання основного 

програмного матеріалу в обсязі, необхідному для подальшого навчання та 

майбутньої роботи за професією, дає поверхові, неточні відповіді на питання, на 
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додаткові запитання, дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді, 

припускається помилок у наведенні прикладів. 

2 - «Незадовільно» — коли студент дає неправильні відповіді на всі 

запитання передбачені екзаменаційним білетом, у наведенні прикладів і не може 

їх виправити, не знайомий з основною обліковою літературою; не дає правильної 

відповіді на додатково поставлені запитання членами комісії. 

Аналіз та розв'язок  ситуаційної задачі оцінюється наступним чином: 

5 - «Відмінно» — заслуговує студент, який інтегрує знання програмного 

матеріалу з наведених дисциплін для творчого вирішення ситуаційних завдань, 

вміє застосовувати теоретичні знання для вирішення практичної ситуації; дає 

обґрунтовані відповіді на всі питання передбачені ситуацією та його вірне 

рішення; дає правильні відповіді на додаткові запитання комісії, щодо 

ситуаційного завдання. 

4 - «Добре» — заслуговує студент, який інтегрує знання програмного 

матеріалу з наведених дисциплін для вирішення ситуаційних завдань, вміє 

застосовувати теоретичні знання для вирішення практичної ситуації; дає 

обґрунтовані відповіді але допускає незначні помилки у вирішенні ситуації; дає 

окремі не точні відповіді на додаткові запитання комісії, щодо ситуаційного 

завдання. 

3 - «Задовільно» — заслуговує студент, який використовує знання 

програмного матеріалу з наведених дисциплін для вирішення ситуаційних 

завдань, дає недостатньо обґрунтовані, невичерпні відповіді для вирішення 

практичної ситуації; та неточні відповіді на додаткові запитання комісії, щодо 

ситуаційного завдання. 

2 - «Незадовільно» — заслуговує студент, який припускається грубих 

помилок при вирішенні ситуаційних завдань; не дає правильної відповіді на 

додатково поставлені запитання членами комісії. 

 

Відповідь на тестові завдання оцінюється наступним чином: 
                5 - «Відмінно» — заслуговує студент, який дав вірну відповідь на 18 - 20 тестів 

4 - «Добре» — заслуговує студент, який дав вірну відповідь на 14 - 17 тестів 

3 - «Задовільно» — заслуговує, студент, який дав вірну відповідь на 10 - 13 

тестів 

2 - «Незадовільно» — заслуговує студент, який дав вірну відповідь на 9 і менше 

тестів. 
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ШКАЛА ПЕРЕВЕДЕННЯ СЕРЕДНЬОЗВАЖЕНОЇ ОЦІНКИ  

В ОЦІНКУ ЗА 100-БАЛЬНОЮ ШКАЛОЮ 

Середньозважений бал Національна оцінка 

Оцінка за 100-

бальною 

шкалою 

Оцінка ECTS 

5,00 відмінно 100 A 

4,95-4,99 відмінно 99 A 

4,90-4,94 відмінно 98 A 

4,85-4,89 відмінно 97 A 

4,80-4,84 відмінно 96 A 

4,75-4,79 відмінно 95 A 

4,70-4,74 відмінно 94 A 

4,65-4,69 відмінно 93 A 

4,60-4,64 відмінно 92 A 

4,55-4,59 відмінно 91 A 

4,51-4,54 відмінно 90 A 

4,50 добре 89 B 

4,43-4,49 добре 88 B 

4,36-4,42 добре 87 B 

4,29-4,35 добре 86 B 

4,22-4,28 добре 85 B 

4,15-4,21 добре 84 B 

4,08-4,14 добре 83 B 

4,01-4,07 добре 82 B 

4,00 добре 81 C 

3,92-3,99 добре 80 C 

3,84-3,91 добре 79 C 

3,76-3,83 добре 78 C 

3,67-3,75 добре 77 C 

3,59-3,66 добре 76 C 

3,51-3,58 добре 75 C 

3,50 задовільно 74 D 

3,43-3,49 задовільно 73 D 

3,36-3,42 задовільно 72 D 

3,29-3,35 задовільно 71 D 

3,22-3,28 задовільно 70 D 

3,16-3,21 задовільно 69 D 

3,15 задовільно 68 E 

3,07-3,14 задовільно 67 E 

2,99-3,06 задовільно 66 E 

2,91-2,98 задовільно 65 E 

2,83-2,90 задовільно 64 E 

2,75-2,82 задовільно 63 E 

2,67-2,74 задовільно 62 E 

2,59-2,66 задовільно 61 E 

2,51-2,58 задовільно 60 E 

2,5 незадовільно 59 FX 

2,15-2,49 незадовільно 52 FX 

1,85-2,14 незадовільно 46 FX 

1,51-1,84 незадовільно 40 FX 

0-1,50 незадовільно 34 F 

 


