
 



 2 

ЗМІСТ 

 

1. Загальні положення                                                                                   4 

2. Перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробовування  6 

3. Список рекомендованої літератури                                                        9 

4. Критерії оцінювання знань фахового вступного випробовування     11 

 

 

 



 3 

1. Загальні положення 

 

Програма фахового вступного випробування для абітурієнтів, які 

вступають на навчання для здобуття рівня вищої освіти магістр на основі 

базової або повної вищої освіти розроблена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра. 

Організація та проведення фахових вступних випробувань відбувається 

у порядку визначеному у Положенні про приймальну комісію Херсонського 

державного університету. 

Мета вступного випробування – відбір претендентів на навчання за 

рівнем вищої освіти магістр. 

Форма вступного випробування: вступне випробування проводиться 

письмово. 

Тривалість вступного випробування – на виконання відведено 180 

хвилин. 

Результат вступного випробування оцінюється за шкалою від 0 до 

100 балів. 

Перепусткою на екзамен є Аркуш результатів вступних випробувань, 

паспорт. 

Під час проведення вступного випробування не допускається 

користування електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками та іншими матеріалами, якщо це не передбачено рішенням 

Приймальної комісії. У разі використання вступником під час вступного 

випробування сторонніх джерел інформації (у тому числі підказки) він 

відсторонюється від участі у випробуваннях, про що складається акт. На 

екзаменаційній роботі такого вступника член фахової атестаційної комісії 

вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота 

дешифрується і за неї виставляється оцінка менше мінімальної кількості 

балів, визначеної Приймальною комісією та Правилами прийому, для 

допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, 
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незважаючи на обсяг і зміст написаного. 

Вступники, які не з'явились на фахове вступне випробування без 

поважних причин у зазначений за розкладом час, до участі у подальших 

іспитах і конкурсі не допускаються. 
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2. Перелік питань, що виносяться на фахове вступне випробовування 

 

ОБЛІК І АУДИТ 

1. Сутність, значення та завдання обліку.  

2. Облік основних засобів.  

3. Облік інших необоротних активів.  

4. Облік нематеріальних активів. 

5. Облік фінансових інвестицій. 

6. Облік виробничих запасів.  

7. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

8. Облік витрат виробництва.  

9. Облік браку та напівфабрикатів власного виробництва.  

10. Облік готової продукції. 

11. Облік товарів.  

12. Облік касових операцій.  

13. Облік операцій по розрахункам в банках.  

14. Облік зобов'язань за векселями. 

15. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 

16. Облік розрахунків з різними дебіторами. 

17. Облік власного капіталу. 

18. Облік кредитів банку. 

19. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

20. Облік розрахунків по податках і платежах. 

21. Облік розрахунків по страхуванню. 

22. Облік розрахунків з оплати праці. 

23. Облік доходів від операційної діяльності. 

24. Порядок формування та обліку фінансової результатів діяльності. 

25. Облік на позабалансових рахунках. 

26. Сутність, види і характеристика фінансової звітності.  

27. Облік витрат майбутніх періодів.  
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28. Амортизація основних засобів.  

29. Облік орендованих основних засобів.  

30. Звітність матеріально відповідальних осіб.  

31. Форми і системи оплати праці. 

32. Облік утримань із заробітної плати. 

33. Синтетичний та аналітичний облік податку на додану вартість. 

34. Синтетичний та аналітичний облік податку на прибуток.  

35. Порядок нарахування і облік податку з доходів фізичних осіб. 

36. Поняття і необхідність управлінського обліку витрат.  

37. Метод управлінського обліку і його елементи.  

38. Принципи та функції управлінського обліку  

39. Типи організації управлінського обліку в системі рахунків. 

40. Класифікація витрат для оцінки запасів і визначення фінансових 

результатів, для прийняття рішень, для контролю виконання. 

41. Класифікація методів обліку витрат  і собівартості залежно від об'єктів  

калькуляції.   

42. Калькуляція собівартості за змінними витратами (дірект-костінг). 

43. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу, діяльності й фінансових 

результатів. 

44. Облік витрат за місяцем їх виникнення. 

45. Методи визначення поведінки витрат. 

46. Бюджетування і контроль. Операційний бюджет. 

47. Система калькулювання за нормативними витратами. 

48. Аналіз релевантності інформації  для прийняття управлінських рішень. 

49. Сучасні концепції  управлінського обліку й перспектива його 

подальшого розвитку. 

50. Мета, завдання і функції аудиту.  

51. Поняття професії аудитора.  

52. Загальна характеристика управління аудиторською діяльністю в Україні.  

53. Організація внутрішнього аудиту.  
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54. Використання комп’ютерної техніки в аудиті.  

55. Організація і методика аудиту фінансової звітності.  

56. Організація і методика проведення аудиторської перевірки операцій з 

власним капіталом і забезпеченням зобов’язань.  

57. Організація і методика проведення аудиторської перевірки необоротних 

активів підприємства. 

58. Організація і методика проведення аудиторської перевірки запасів 

підприємства. 

59. Організація і методика проведення аудиторської перевірки грошових 

коштів і дебіторської заборгованості. 

60. Організація і методика проведення аудиторської перевірки доходів і 

результатів фінансової діяльності підприємства. 
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