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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання для 

здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР 

спеціаліста) галузі знань 07 «Управління та адміністрування» за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» освітніх програм «Державний аудит та судово-

економічна експертиза у фінансових розслідуваннях», «Облік і оподаткування в 

управлінні підприємницькою діяльністю», «Управлінський облік та бізнес-

аналітика», «Податкове консультування», розроблена відповідно до Методичних 

рекомендацій підготовки програм та екзаменаційної документації з фахових 

вступних випробувань, додаткових вступних випробувань, вступних іспитів для 

вступу на навчання до Університету державної фіскальної служби України. 

Програма фахового вступного випробування включає матеріал державної 

програми з наступних дисциплін: 

- «Фінансовий облік І»; 

- «Фінансовий облік ІІ»; 

- «Облік і звітність в оподаткуванні»; 

- «Податкова система»; 

- «Аудит». 

Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівня теоретичних 

знань та практичних навичок вступників, яких вони набули під час навчання за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра галузі знань 0305 «Економіка та 

підприємництво».  

Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка знань 

програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки та вміння 

використовувати набуті знання. 

Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної 

записки, змісту фахових вступних випробувань з навчальних дисциплін, критеріїв 

оцінювання результатів фахового вступного випробування, списку 

рекомендованих джерел. 
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І» 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

1. Організація фінансового обліку на підприємствах України. Суть 

господарського обліку. 

2. Види обліку: фінансовий облік та управлінський 

(внутрішньогосодарський облік. Спільні риси та відмінності. 

3. Основне призначення та об'єкти фінансового обліку. Значення, завдання 

та об'єкти управлінського (виробничого) обліку. Складові елементи фінансового 

обліку як економічного процесу. 

4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні». Стандарти бухгалтерського обліку і звітності, які регламентують 

порядок ведення фінансового обліку. Інструкції, положення, методичні вказівки, 

які регулюють організацію фінансового обліку безпосередньо на підприємстві. 

7. Облікова політика в Україні та її зміст в умовах нових економічних 

відносин і ринкової економіки. Організація фінансової служби в умовах нової 

облікової політики. Основні нормативні документи, які регламентують облікову 

політику в Україні. Реалізація облікової політики в Україні.  

5. Фактори, які впливають на побудову фінансового обліку та їх 

характеристика: розмір підприємства, вид підприємницької діяльності, характер 

витрат, методика визначення фінансового результату, фінансова звітність, 

наявність (відсутність) управлінського обліку. Види підприємств.  

 

Тема 2. Облік грошових коштів  
1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунку. Загальний порядок 

ведення касових операцій. Документальне оформлення касових операцій. 

Аналітичний і синтетичний облік касових операцій. Облік касових операцій в 

системі рахунків бухгалтерського обліку. Порядок проведення інвентаризації 

коштів. Методика і техніка складання касової книги і порядок здавання звіту 

касира. Порядок перевірки і обробки звіту касира бухгалтером. Облік і шлях 

грошових коштів. Облік грошових коштів в дорозі та грошових документів. 

2. Основні форми безготівкових розрахунків. Порядок здійснення та 

відображення в обліку розрахунків платіжними дорученнями, розрахунковими 

чеками, вимогами, акредитивами. Порядок відкриття рахунку в банку. Документи, 

які необхідно подати в кредитну установу для відкриття рахунку. Виписка банку, 

її зміст, структура, порядок одержання та обробки. Відображення руху грошових 

коштів на рахунках бухгалтерського обліку.  

3. Основні поняття з обліку грошових коштів на валютних рахунках. 

Порядок відкриття та закриття валютних рахунків. Документальне оформлення 

операцій на валютних рахунках.  

4. Синтетичний та аналітичний облік операцій на валютних рахунках. 

Порядок проведення перерахунку іноземної валюти. Облік курсових різниць. 
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Облік операцій з купівлі та продажу валюти.  

 

Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій 
1. Визнання та класифікація фінансових інвестицій. Еквіваленти грошових 

коштів. Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних видів 

цінних паперів: облік акцій, облігацій. Основні бухгалтерські проводки з обліку 

руху акцій, облігацій. Облік поточних фінансових інвестицій. Придбання 

короткострокових фінансових інвестицій. Реалізація (продаж) поточних 

фінансових інвестицій.  

2. Документування господарських операцій з обліку поточних фінансових 

інвестицій. Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій. 

Аналітичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Синтетичний облік 

короткострокових фінансових інвестицій. Розкриття інформації про 

короткострокові фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Узагальнення 

операцій з обліку короткострокових фінансових інвестицій у регістрах 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

1. Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій.  

2. Собівартість фінансових інвестицій, в залежності від способу придбання. 

Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових 

інвестицій, що надають право власності. Відображення довгострокових 

фінансових інвестицій за справедливою вартістю, за методом участі в капіталі, за 

амортизованою собівартістю та за собівартістю з урахуванням зменшення 

корисності. 

3. Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи. 

Фінансові інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи. 

Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до фінансової 

звітності. Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у регістрах 

бухгалтерського обліку. 

 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості 

1. Визнання довгострокової дебіторської заборгованості. Оцінка 

довгострокової дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської 

заборгованості. Види довгострокової дебіторської заборгованості. Дебіторська 

заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду. Довгострокові векселі 

одержані. Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості. 

Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку з 

обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Узагальнення інформації про 

довгострокову дебіторську заборгованість в облікових регістрах. 

2. Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості. 

Визнання дебіторської заборгованості покупців і замовників. Оцінка дебіторської 

заборгованості покупців і замовників. 

3. Документування господарських операцій з покупцями та замовниками. 

Види векселів: прості і переказні та їх коротка характеристика. Поняття про 
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дисконтований вексель. Організація та документальне оформлення зберігання 

векселів на підприємстві та в банку. Дебіторська заборгованість забезпечена 

векселями. Відображення заборгованості покупців і замовників в облікових 

регістрах та фінансовій звітності.  

4. Сутність та види дебіторської заборгованості,документування та облік 

розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими 

доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позиками членам 

кредитних спілок, з іншими дебіторами. 

5. Облік розрахунків за виданими авансами. Аналітичний та синтетичний 

облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок оформлення службового 

відрядження. Розміри відшкодувань витрат на службові відрядження. Порядок 

стягнення своєчасно неповернених підзвітних сум. 

6. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Поняття дивідендів, 

роялті, відсотків. Документування операцій з обліку розрахунків за нарахованими 

доходами. Облік розрахунків за претензіями. Розкриття інформації про 

дебіторську заборгованість у фінансовій звітності. 

6. Економічна сутність резерву сумнівних боргів. Визнання дебіторської 

заборгованості сумнівною. Облік резервів сумнівних боргів та відображення  на 

рахунках бухгалтерського обліку. Методи нарахування резерву сумнівних боргів . 

 

Тема 6. Облік основних засобів  

1. Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика 

основних засобів.  

2. Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних інвестицій  

Документування операцій з надходження основних засобів. Аналітичний та 

ссинтетичний облік надходження основних засобів. 

3.Облік капітального будівництва. Капітальні вкладення, їх класифікація та 

характеристика. Синтетичний та аналітичний облік затрат на фінансування 

капітальних вкладень. Порядок відображення затрат та фінансування капітальних 

вкладень у формах звітності. 

5. Сутність амортизації та періодичність нарахування. Облік амортизації. 

Перегляд терміну корисного використання та методу амортизації необоротних 

активів. Методи нарахування амортизації. Документальне оформлення 

розрахунку амортизації. Порядок відображання в обліку нарахування амортизації. 

Порядок відображання розміру амортизації та зносу основних засобів у формах 

звітності. 

6.Порядок відображання вибуття необоротних активів. Продаж та передача 

основних засобів; списання (ліквідація) необоротних активів. Розкриття 

інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності. 

Документування господарських операцій з обліку вибуття основних засобів. 

Аналітичний облік руху основних засобів. Інвентаризація основних засобів.  

6. Поняття та види оренди. Поняття та види лізингу. Відображання 

орендних операцій в обліку та звітності орендаря. Відображання орендних 

операцій в обліку та звітності орендодавця. Переоцінка та зменшення корисності 

необоротних активів.  
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7. Відображання даних про основні засоби в облікових регістрах та 

розкриття інформації у фінансовій звітності. . 

8. Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку 

інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських 

операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік бібліотечних 

фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не 

титульних) споруд, природних ресурсів, предметів прокату та інших необоротних 

активів. Розкриття інформації про інші необоротні активи в облікових регістрах і 

фінансовій звітності. Інвентаризація необоротних нематеріальних активів.  

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 
1. Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів. 

Надходження нематеріальних активів. Синтетичний та аналітичний облік 

нематеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку 

придбання нематеріальних активів.  

2. Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безкоштовної 

передачі, ліквідації об’єкта нематеріальних активів, здійснення фінансових 

вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу. Регістри 

аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули. Інвентаризація 

нематеріальних активів. Поняття про амортизацію нематеріальних активів. 

Методи її нарахування. Способи визначення строків корисного використання 

нематеріальних активів. 

 

Тема 8. Облік запасів 
1. Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення. 

Класифікація запасів.  

2. Оцінка запасів при їх надходженні. Порядок оформлення первісної 

вартості запасів придбаних за грошові кошти, виготовлених власними силами, 

внесених до статутного капіталу, одержаних безоплатно, придбаних в результаті 

обміну на подібні активи, придбаних в результаті обміну на неподібні активи.  

3. Оцінка вибуття запасів. Методи оцінки запасів при їх прибутті: 

ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО, нормативних 

затрат, ціни продажу.  

4. Характеристика рахунків з обліку запасів. Відображання даних про 

запаси в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

  

Тема 9. Облік виробничих запасів та палива 
1. Поняття і класифікація виробничих запасів. Документування 

господарських операцій з руху виробничих запасів. Х Аналітичний облік 

виробничих запасів. Організація та порядок ведення складського обліку товарно-

матеріальних цінностей. Порядок складання та представлення звіту про рух 

товарно – матеріальних цінностей завідуючими складами.  

2. Організація та порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку 

ТМЦ у бухгалтерії. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація 

виробничих запасів. Порядок складання інвентаризаційних описів, порівняльних 
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відомостей. Відображення результатів інвентаризації на рахунках 

бухгалтерського обліку. Відображення операцій з руху виробничих запасів на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

3. Поняття про МШП, їх характеристика та класифікація. Особливості 

обліку МШП. Документування надходження та витрачання МШП. Аналітичний 

та синтетичний облік МШП. Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП.  

 

Тема 10. Облік витрат виробництва  

1. Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. 

Мета та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів 

калькулювання. Облік витрат допоміжних виробництв. Аналітичний облік витрат 

основного виробництва.  

2. Синтетичний облік прямих виробничих витрат. Інвентаризація 

незавершеного виробництва. Відображення операцій з обліку витрат виробництва 

на рахунках бухгалтерського обліку. Облік виробничої собівартості продукції. 

Узагальнення витрат виробництва в облікових регістрах та у фінансовій звітності. 

Зведений облік витрат на виробництво.  

3. Поняття браку у виробництві. Документування виявленого браку у 

виробництві. Аналітичний облік браку у виробництві. Відшкодування втрат від 

браку. Поняття напівфабрикату. Продаж напівфабрикатів. Контроль за рухом 

напівфабрикатів.  

 

Тема 11. Облік випуску готової продукції 
1. Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування 

первісної вартості готової продукції. Документування господарських операцій з 

руху готової продукції.  

2. Аналітичний облік готової продукції. Інвентаризація готової 

продукції. Характеристика рахунків обліку готової продукції. Порядок організації 

аналітичного обліку готової продукції. Облік оприбуткування готової продукції. 

3. Порядок здійснення складського обліку готової продукції. Первинні 

документи з оприбуткування та відпуску готової продукції та порядок їх 

заповнення. Синтетичний облік готової продукції. 

4. Порядок відображення вартості готової продукції у формах звітності 

підприємства.  

 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 
1. Поняття, документування господарських операцій та розподіл витрат 

майбутніх періодів.  

2. Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського 

обліку.  

3. Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції Аналітичний та 

синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх видами. 
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ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ» 

 

Тема 1. Облік довгострокових зобов’язань  

1. Поняття довгострокових зобов’язань. Поняття та класифікація 

кредитів. Порядок укладання кредитної угоди. Відмінності між договором позики 

та кредитним договором. Документування операцій з обліку довгострокових 

позик. Відображення операцій з обліку довгострокових позик на рахунках 

бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.  

2. Поняття векселя. Види та класифікація векселів. Документальне 

оформлення операцій з векселями. Відображення операцій з обліку 

довгострокових векселів виданих на рахунках бухгалтерського обліку, в 

облікових регістрах та фінансовій звітності. 

3. Суть та тлумачення облігацій. Облік облігацій, випущених з 

дисконтом та з премією. Відображення в обліку облігацій, випущених між датами 

виплати відсотків. Документування операцій з обліку довгострокових зобов’язань 

по облігаціях на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та 

фінансовій звітності.  

4. Види оренди та умови договорів оренди. Документування операцій з 

обліку довгострокових зобов’язань з оренди на рахунках бухгалтерського обліку, 

в облікових регістрах та фінансовій звітності.  

5. Відстрочені податкові зобов’язання. Відстрочені податкові активи. 

Документування операцій з обліку відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов’язань. Відображення операцій з обліку 

відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов’язань на 

рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

6. Документування операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань. 

Відображення операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань на рахунках 

бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

 

Тема 2. Облік короткострокових зобов’язань 

1. Основні поняття поточної заборгованості. Визнання зобов’язань за 

придбані товарно-матеріальні та нематеріальні цінності, послуги. Поняття про 

постачальників, підрядників та промислово-фінансові групи (ПФГ). Порядок і 

форми розрахунків між постачальником та покупцем. 

2. Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками 

та підрядниками. Аналітичний та синтетичний облік операцій з постачальниками 

та підрядниками. Відображення зобов’язань за розрахунками з постачальниками у 

фінансовій звітності. 

3. Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками. Сутність та 

порядок отримання кредитів. Документування господарських операцій з обліку 

короткострокових кредитів. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових 

кредитів. Відображення короткострокових кредитів в облікових регістрах та 

фінансовій звітності.  
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4. Документування господарських операцій з обліку поточної 

заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Синтетичний, аналітичний 

облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями та 

відображення у фінансовій звітності.  

5. Облік виданих короткострокових відсоткових векселів. Облік виданих 

короткострокових дисконтних векселів. Документування господарських операцій 

з короткостроковими векселями виданими. Синтетичний та аналітичний облік. 

Відображення операцій з короткостроковими векселями виданими в облікових 

регістрах та фінансовій звітності.  

 

Тема 3. Облік праці та її оплати 
1. Поняття про оплату праці та заробітну плату. Фактори, що визначають 

розмір зарплати: складність і умови виконуваної роботи, професійно-ділові якості 

працівника. Поняття про основну, додаткову зарплату та інші заохочувальні та 

компенсаційні виплати. Форми і системи оплати праці. Організація обліку 

особового складу в бухгалтерії та у відділі кадрів. Організація обліку робочого 

часу.  

2. Порядок нарахування погодинної оплати праці та їх документальне 

оформлення. Документальне оформлення та порядок нарахування відрядної 

оплати праці. Порядок оплати роботи в понаднормовий час, у святкові та неробочі 

дні, оплата браку, часу простою, допущеного не з вини працівника, поєднання 

(суміщення) професій та посад, оплата роботи у нічні години та їх документальне 

оформлення. 

3. Порядок нарахування чергових і додаткових відпусток або 

компенсацій за невикористані відпустки; порядок нарахування зарплати за 

перебування у відрядженнях, вихідної допомоги при звільненні, у випадках 

тимчасової непрацездатності та їх документальне оформлення. Порядок 

створення резерву на виплату відпусток. 

4. Порядок нарахування податку з доходу фізичних осіб. Види 

податкових соціальних пільг. Категорії працюючих, що користуються 

податковими соціальними пільгами. Утримання Єдиного соціального внеску.  

5. Види утримань із заробітної плати за рішенням держави чи судових 

органів (аліменти інші виконавчі листи); на користь підприємства за усною чи 

письмовою згодою працівника (відшкодування втрат, утримання підзвітних сум, 

утримання за допущений брак з вини працівника, простої тощо); утриманні на 

користь третіх осіб (квартплата); за заявою працівника (утримання 

індивідуальних кредитів, внесків добровільного страхування тощо). 

6. Організація аналітичного обліку заробітної плати. Документування 

операцій з обліку розрахунків з оплати прац (розрахунково-платіжна відомість, її 

основні реквізити та порядок заповнення, карточки – особові рахунки як реєстри 

аналітичного обліку розрахунків із робітниками і службовцями по заробітній 

платі та їх основні реквізити).  

7. Поняття про депоновану заробітну плату та організація аналітичного 

обліку депонованої зарплати.  
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8. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків по 

заробітній платі. Відображення операцій за розрахунками з оплати праці у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів 

1. Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків 

підприємствами. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Синтетичний та 

аналітичний облік податків. Документування операцій з обліку розрахунків з 

бюджетом. Відображення операцій з обліку розрахунків з бюджетом на рахунках 

обліку, в облікових регістрах та у фінансовій звітності.  

2. Економічна сутність, визначення і види дивідендів. Проміжні 

дивіденди, кінцеві дивіденди. Документування операцій з обліку розрахунків з 

учасниками. Відображення операцій з обліку розрахунків з учасниками на 

рахунках бухгалтерського обліку, у облікових регістрах та фінансовій звітності.  

3. Відображення в обліку розрахунків з дочірніми підприємствами та з 

іншими кредиторами. Відображення розрахунків по інших операціях, в облікових 

регістрах та фінансовій звітності.  

4. Облік розрахунків за страхуванням. Документування операцій з 

обліку розрахунків за страхуванням. Синтетичний облік розрахунків зі 

страхування. Відображення операцій з обліку розрахунків зі страхування на 

рахунках обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності.  

 

Тема 5. Облік доходів та витрат  
1. Економічна сутність доходів і фінансових результатів. Визнання, 

склад і оцінка доходів. Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових 

результатів. Відображення даних про доходи та фінансові результати в облікових 

регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

2. Поняття та класифікація доходів. Облік доходів від звичайної 

діяльності. Облік доходів від іншої діяльності. Порядок закриття рахунків з обліку 

доходів Документування операцій з обліку доходів за видами діяльності. 

Характеристика субрахунків з обліку доходів і фінансових результатів за видами 

діяльності. Відображення операцій з обліку доходів за видами діяльності на 

рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у 

фінансовій звітності. 

3. Економічна сутність та класифікація витрат. Загальна характеристика 

рахунків з обліку витрат. Відображення даних про витрати в облікових регістрах 

та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

4. Класифікація витрат за елементами. Взаємозв'язок елементів витрат та 

статей калькуляції. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. 

Відображення операційних витрат у фінансовій звітності.  

5. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг). Принцип історичної собівартості. Розкриття інформації про 

витрати у примітках до фінансової звітності.  
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6. Поняття та склад загальновиробничих витрат. Первинні документи 

при відображенні накопичення загальновиробничих витрат. Розподіл 

загальновиробничих витрат. Постійні та змінні загальновиробничі витрати. Вибір 

бази розподілу, визначення нормальної потужності. Поняття витрат звітного 

періоду. Облік адміністративних витрат. Документування та порядок списання 

адміністративних витрат. Склад адміністративних витрат, їх облік та 

характеристика. Порядок ведення аналітичного обліку витрат та його залежність 

від характеру виробництва та системи калькулювання продукції. 

7. Склад витрат на збут. Первинні документи про накопиченні витрат на 

збут. Склад витрат на збут: витрати пакувальних матеріалів на складах готової 

продукції, витрати на ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди 

продавцям, торговим агентам, що забезпечують збут, витрати на рекламу та 

маркетинг, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на 

утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних 

із збутом продукції (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, 

охорона), витрати на транспортування, інші витрати.  

8. Склад інших операційних витрат. Первинні документи при 

накопиченні інших витрат операційної діяльності. Порядок списання інших 

витрат операційної діяльності. Склад інших операційних витрат, витрати на 

дослідження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, собівартість 

реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості, 

втрати від операційної курсової різниці, втрати від знецінення запасів, від 

псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, інші витрати операційної 

діяльності. 

9. Поняття та склад фінансових витрат та втрат від участі в капіталі.  

10. Способи узагальнення витрат та їх характеристика та відображення у 

звітності.  

 

Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів 
1. Поняття доходів майбутніх періодів. Документування операцій з обліку 

доходів майбутніх періодів.  

2. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів майбутніх 

періодів. Відображення обліку доходів майбутніх періодів в облікових регістрах 

та фінансовій звітності.  

 

Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 
1. Облік фінансових результатів діяльності. Облік результатів звичайної 

діяльності та надзвичайних подій. Облік використання прибутку підприємства.  

2. Документування операцій з обліку фінансових результатів. 

Характеристика субрахунків з обліку фінансових результатів. Відображення 

операцій з обліку фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, в 

облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 
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Тема 8. Облік власного капіталу 
1. Елементи власного капіталу. Економічна сутність капіталу. Порядок 

формування та зміни зареєстрованого капіталу. Статутний капітал акціонерного 

товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. 

Продаж акцій (підписка на акції). Додатковий випуск акцій; збільшення 

номінальної вартості акцій. Реінвестування дивідендів. Конвертація облігацій в 

акції. Шляхи зменшення статутного капіталу; анулювання викуплених акцій, 

зменшення номінальної вартості акцій. Документування операцій з обліку 

формування та змін статутного капіталу. Облік пайового капіталу. Відображення 

операцій з обліку формування та змін зареєстрованого (пайового) капіталу на 

рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у 

формах фінансової звітності.  

2. Облік додаткового капіталу. Облік неоплаченого капіталу. 

Документування операцій з обліку капіталу у дооцінках, додаткового та 

неоплаченого капіталу, на рахунках обліку, в облікових регістрах та розкриття 

інформації у фінансовій звітності. 

3. Порядок створення резервного капіталу. Аналітичний облік резервного 

капіталу. Облік вилученого капіталу. Облік нерозподілених прибутків 

(непокритих збитків). Документування господарських операцій з обліку 

резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків). Відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку, в 

облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

4. Поняття та класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. Облік 

забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування та 

цільових надходжень. Облік цільових резервів. Документування господарських 

операцій з обліку забезпечень зобов’язань. Відображення даних з обліку 

забезпечень зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових 

регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

 

ДИСЦИПЛІНА «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ» 

 

Тема 1. Характеристика податкової системи в Україні, податковий 

облік та його місце в системі бухгалтерського обліку 

1.Система оподаткування в Україні та її характеристика.  

2.Принципи, на яких ґрунтується податкове законодавство України.  

3.Сутність податкового обліку та його предмет.  

4.Відмінності між бухгалтерським фінансовим обліком і податковим 

обліком.  

5.Сутність податків та їх класифікація. 

6.Інші суттєві аспекти, які характеризують податкову систему в Україні та 

податковий облік. 

 

Тема 2. Облік податку на прибуток підприємств та складання 

податкової звітності 
1. Платники податку на прибуток підприємств. 
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2. Об’єкт оподаткування податком на прибуток підприємств та 

податкова база. 

3. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних 

активів. 

4. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень). 

5. Ставки податку на прибуток підприємств. 

6. Звітність з податку на прибуток підприємств. 

7. Контрольовані операції та податок на прибуток підприємств. 

8. Звіт про контрольовані операції. 

9. Коригування фінансового результату при здійсненні контрольованих 

операцій. 

10. Оподаткування податком на прибуток підприємств процентів за 

борговими зобов'язаннями. 

11. Звільнення від оподаткування податком на прибуток підприємств. 

12. Інші суттєві аспекти, які характеризують податок на прибуток 

підприємств та складання податкової звітності. 

 

Тема 3. Облік податку на додану вартість та складання податкової 

звітності 

1. Платники податку на додану вартість. 

2. Реєстрація платників податку на додану вартість. 

3. Об’єкт оподаткування ПДВ та база оподаткування. 

4. Розміри ставок податку на додану вартість. 

5. Податкові зобов'язання і податковий кредит з ПДВ. 

6. Податкова накладна та Єдиний реєстр податкових накладних. 

7. Визначення у декларації з ПДВ суми податку, яка підлягає сплаті 

(перерахуванню) до бюджету або бюджетному відшкодуванню. 

8. Звітність з податку на додану вартість. 

9. Основи електронного адміністрування податку на додану вартість. 

10. Формула для реєстрації податкових накладних та розрахунків 

коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. 

11. Використання рахунку у системі електронного адміністрування 

податку на додану вартість. 

12. Особливості обчислення ПДВ при здійсненні комісійних операцій та 

продажу вживаних товарів. 

13. Особливості обчислення ПДВ при продажу необоротних активів. 

14. Оподаткування операцій зі зворотною (заставною) тарою. 

15. Особа, яка складає податкову накладну. 

16. Загальні вимоги до складання і реєстрації податкової накладної. 

17. Заповнення податкових накладних, які не видаються отримувачам 

(покупцям) товарів та послуг. 

18. Використання індивідуальних податкових номерів при заповненні 

податкових накладних. 

19. Заповнення податкових накладних для операцій, що оподатковуються 

за різними ставками або звільнені від оподаткування. 
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20. Заповнення основної частини податкової накладної. 

21. Інші суттєві аспекти, які характеризують ПДВ та складання 

податкової звітності. 

 

Тема 4. Облік акцизного податку та складання податкової звітності 
1. Платники акцизного податку. 

2. Реєстрація осіб як платників акцизного податку. 

3. Об’єкт оподаткування акцизним податком. 

4. База оподаткування акцизним податком. 

5. Підакцизні товари та ставки податку. 

6. Дата виникнення податкових зобов'язань та порядок обчислення 

акцизного податку. 

7. Декларація акцизного податку та строки сплати податку. 

8. Інші суттєві аспекти, які характеризують акцизний податок та 

складання податкової звітності. 

 

Тема 5. Облік єдиного податку та складання податкової звітності 
1. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, 

обліку та звітності. 

2. Групи платників єдиного податку. 

3. Особи, які не можуть бути платниками єдиного податку. 

4. Порядок визначення доходів платниками єдиного податку першої - 

третьої груп та склад цих доходів. 

5. Ставки єдиного податку. 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. 

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку. 

8. Інші суттєві аспекти, які характеризують єдиний податок та складання 

податкової звітності. 

 

Тема 6. Облік податку на доходи фізичних осіб та складання 

податкової звітності  
1. Платники податку на доходи фізичних осіб. 

2. Об'єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

3. База оподаткування податком на доходи фізичних осіб. 

4. Ставки податку на доходи фізичних осіб. 

5. Податкова соціальна пільга. 

6. Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування. 

7. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку 

до бюджету. 

8. Звітність з податку на доходи фізичних осіб. 

9. Інші суттєві аспекти, які характеризують податок на доходи фізичних 

осіб та складання податкової звітності. 
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Тема 7. Облік рентної плати та складання податкової звітності 
1. Облік рентної плати за користування надрами для видобування 

корисних копалин. 

2. Податкова звітність з рентної плати за користування надрами для 

видобування корисних копалин. 

3. Облік рентної плати за користування надрами в цілях, не пов'язаних з 

видобуванням корисних копалин. 

4. Податкова звітність з рентної плати за користування надрами в цілях, 

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин. 

5. Облік рентної плати за користування радіочастотним ресурсом 

України. 

6. Облік рентної плати за спеціальне використання води. 

7. Облік рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів. 

8. Облік рентної плати за транспортування нафти і нафтопродуктів 

магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне 

транспортування трубопроводами природного газу та аміаку територією України. 

9. Інші суттєві аспекти, які характеризують рентну плату та складання 

податкової звітності. 

 

Тема 8. Облік екологічного податку та складання податкової звітності 
1. Платники екологічного податку. 

2. Об’єкт та база оподаткування екологічним податком. 

3. Ставки екологічного податку та порядок його обчислення. 

4. Податкова звітність з екологічного податку. 

5. Інші суттєві аспекти, які характеризують екологічний податок та 

складання податкової звітності. 

 

Тема 9. Облік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, і транспортного податку, та складання податкової звітності 
1. Облік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

2. Податкова звітність з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки. 

3. Облік транспортного податку. 

4. Податкова звітність з транспортного податку. 

5. Інші суттєві аспекти, які характеризують податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, і транспортний податок, та складання податкової 

звітності. 

 

Тема 10. Облік плати за землю і місцевих зборів та складання 

податкової звітності 
1. Облік плати за землю. 

2. Податкова звітність з плати за землю. 

3. Облік туристичного збору. 

4. Податкова звітність з туристичного збору. 
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5. Облік збору за місця для паркування транспортних засобів. 

6. Податкова звітність зі збору за місця для паркування транспортних 

засобів. 

7. Інші суттєві аспекти, які характеризують плату за землю та місцеві 

збори та складання податкової звітності. 
 

 

ДИСЦИПЛІНА «ПОДАТКОВА СИСТЕМА» 

 

Тема 1. Сутність і види податків 

1. Соціально-економічна сутність податків та їх подвійний характер.  

2. Функції податків та їх характеристика.  

3. Елементи податків та їх характеристика.  

4. Принципи оподаткування.  

5. Способи стягнення податків.  

6. Класифікація податків та їх характеристика.  

7. Міжнародні системи класифікацій податків.  

8. Наукові підходи до визначення функцій податків. 
 

Тема 2. Організація податкової системи 

1. Поняття податкової системи та основні вимоги до неї.  

2. Передумови становлення податкової системи держави.  

3. Принципи побудови податкової системи.  

4. Концептуальні засади теорії оптимального оподаткування.  

5. Поняття оптимальної податкової системи. 
 

Тема 3. Державна фіскальна служба України 

1. Основні етапи становлення податкових органів України.  

2. Загальна характеристика типів організації структур податкових служб за 

різними ознаками.  

3. Структура Державної фіскальної служби України.  

4. Завдання та функції органів фіскальної служби України. 

5. Права, обов’язки та відповідальність працівників державної фіскальної 

служби. 
 

Тема 4. Облік платників і надходжень податків до бюджету 

1. Облік платників податків в органах державної реєстрації.  

2. Загальні положення щодо обліку платників податків в контролюючих 

органах.  

3. Порядок взяття на облік юридичних осіб та відокремлених підрозділів 

юридичних осіб.  

4. Державний реєстр фізичних осіб платників податків.  

5. Облік самозайнятих осіб.  

6. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків. 

7. Порядок зняття з обліку платників податків.  

8. Порядок обліку платежів в контролюючих органах. 
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Тема 5. Податкова політика в системі державного регулювання  
1. Визначення поняття і процес формування податкової політики. 

2. Принципи формування податкової політики.  

3. Типології податкової політики та критерії оцінки її ефективності.  

4. Податкова політика держави в умовах глобалізації.  

5. Приклад аналізу наслідків податкової політики. 
 

Тема 6. Податок на додану вартість 

1. Сутність податку на додану вартість як форми універсального акцизу. 

2. Платники податку на додану вартість та особливості їх обліку. 

3 .  Об’єкти, база оподаткування та ставки ПДВ.  

4. Методика включення ПДВ в ціни товарів, робіт, послуг.  

5 .  Пільги з податку на додану вартість.  

6. Порядок обчислення податку, що підлягає сплаті до бюджету. 

7 .  Порядок сплати та подання податкових декларацій з податку на додану 

вартість.  

8. Становлення ПДВ в Україні.  

9. Порядок електронного адміністрування податку на додану вартість. 
 

Тема 7. Акцизний податок 

1. Економічна сутність акцизного податку як форми специфічних акцизів. 

2 .  Визначення платників акцизного податку.  

3 .  Перелік об’єктів оподаткування акцизним податком.  

4 .  База оподаткування акцизним податком.  

5 .  Види ставок акцизного податку та порядок їх застосування.  

6. Податкові пільги в системі оподаткування акцизним податком. 

7. Строки сплати та порядок зарахування акцизного податку до бюджету.  

8. Складання та подання декларації з акцизного податку.  

9. Особливості маркування підакцизної продукції. 
 

Тема 8. Мито 

1. Сутність та функції мита як непрямого податку.  

2. Платники, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставки, пільги мита.  

3. Характеристика основних видів і ставок мита.  

4. Порядок нарахування та сплати мита.  

5. Історичний розвиток митної справи в Україні.  

6. Основи митної справи в Україні. 
 

 
Тема 9. Податок на прибуток підприємств 

1. Платники та ставки податку.  

2. Об’єкт та база оподаткування податку.  

3. Порядок розрахунку об’єкта оподаткування податку на прибуток 

підприємств.  

4. Порядок розрахунку амортизації основних засобів або нематеріальних 

активів для визначення об’єкта оподаткування.  
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5. Податкові періоди, порядок обчислення та сплати податку на прибуток 

підприємств.  

6. Сутність та історія становлення податку на прибуток підприємств в Україні.  

7. Порядок подання до контролюючих органів декларації з податку на 

прибуток підприємств. 
 

Тема 10. Податок на доходи фізичних осіб 

1. Економічна суть податку на доходи фізичних осіб та його становлення в 

Україні.  

2. Платники та об’єкт оподаткування податку на доходи фізичних осіб. 

3. База оподаткування.  

4. Ставки податку на доходи фізичних осіб.  

5. Порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи фізичних осіб 

до бюджету. 

6. Податкова соціальна пільга та порядок її нарахування.  

7. Поняття податкової знижки з податку на доходи фізичних осіб та умови її 

застосування.  

8. Порядок подання фізичними особами річної декларації про майновий стан і 

доходи (податкової декларації).  

9. Порядок подання податковими агентами звітності до контролюючих органів 

щодо виплачених доходів та утриманих сум податку з фізичних осіб.  

10. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької 

діяльності. 
 

 

Тема 11. Спеціальні податкові режими 

1. Суть і зміст спеціальних (альтернативних) податкових режимів.  

2. Правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та 

звітності, а також справляння єдиного податку.  

3. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або 

відмови від спрощеної системи оподаткування. 

4. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку.  

5. Податковий (звітний) період, порядок нарахування і строки сплати єдиного 

податку.  

6. Історія становлення та загальна характеристика спрощеної системи 

оподаткування, обліку та звітності. 
 
 

Тема 12. Екологічний податок та рентні платежі 

1. Особливості справляння екологічного податку в Україні.  

2. Рентна плата за спеціальне використання води.  

3. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.  

4. Рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України.  

5. Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин.  

6. Рентна плата за користування надрами в цілях, не пов'язаних з видобуванням 

корисних копалин.  
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7. Рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування 

трубопроводами природного газу та аміаку територією України. 
 

Тема 13. Інші податки та неподаткові платежі 

1.  Склад місцевих податків і зборів та особливості їх встановлення.   

2.  Податок на майно та його складові.  

3.  Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.  

4.  Плата за землю.  

5.  Транспортний податок.  

6.  Збір за місця паркування транспортних засобів.  

7.  Туристичний збір.  

8.  Історичний розвиток місцевого оподаткування.  

9.  Неподаткові платежі до бюджетів та цільових фондів. 

 

ДИСЦИПЛІНА «АУДИТ» 

 

Тема 1. Сутність та предмет аудиту 
1. Сутність аудиту в ринковій економічній системі. Фінансово-економічна 

інформація та її користувачі. Необхідність підтвердження фінансово-економічної 

інформації незалежним експертом. 

2. Мета проведення аудиту. Аудит і адміністративний контроль. Предмет, 

метод і об’єкти аудиту. Аудит в системі аудиторських послуг. Завдання з надання 

впевненості та їх види.  

3. Аудит та огляд фінансової звітності та іншої фінансово - економічної 

інформації. Інші завдання з надання впевненості.  

4. Супутні аудиторські послуги та їх види. Зовнішній та внутрішній аудит. 

Підтверджуючий аудит. Аудит господарської діяльності (аудит ефективності). 

Екологічний аудит. Аудит в системі управління підприємством. 

 

 

Тема 2. Організація та нормативно-правове регулювання аудиторської 

діяльності 

1. Поняття аудиторської діяльності та її регулювання. Законодавче 

забезпечення аудиторської діяльності в Україні. Закон України “Про аудиторську 

діяльність ”. Аудиторська палата України її статус та функції.  

2. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус, права, обов’язки та 

відповідальність. Підготовка аудиторів та їх сертифікація. Порядок отримання 

вищої професійної освіти та сертифікату аудитора. Реєстрація суб’єктів 

аудиторської діяльності та її особливості. Аудитор і аудиторська фірма на ринку 

аудиторських послуг. Транснаціональні та національні суб’єкти аудиторської 

діяльності. Використання термінів «бухгалтер» і «аудитор» у світовій та 

українській економічній лексиці. Міжнародні та національні професійні 

організації бухгалтерів і аудиторів. Міжнародна федерація бухгалтерів її Ради та 

Комітети. Спілка аудиторів України та інші професійні організації бухгалтерів і 
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аудиторів України. Представництво України у Міжнародній федерації 

бухгалтерів. 

3. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці. Міжнародні 

стандарти аудиту (Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг) особливості їх розробки, прийняття, 

побудови та використання в якості національних. 

4. Аудитор у суспільстві та вимоги до нього. Професійна етика аудиторів. 

Кодекс професійної етики аудиторів. Контроль якості роботи аудиторів та його 

забезпечення. 

5. Інформаційне забезпечення аудиту. Інформаційні технології в аудиті. 

Впровадження програмних комплексів при вирішенні функціональних завдань 

аудиту. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі. 

 

Тема 3.  Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки 
          1.Загальнонаукові методи вивчення предмету та об’єктів аудиту. Індукція, 

дедукція, документування, оцінка, групування, узагальнення. 

         2.Спеціальні методи та методичні прийоми в аудиті. Огляд (фізична 

перевірка), спостереження, зіставлення, опитування, вибіркове дослідження, 

оцінка ризику, підтвердження. Метод тестування та особливості його 

використання та аудиті 

         3. Статистичні та нестатистичні методи вибіркового дослідження. 

         4.Застосована основа фінансової звітності, твердження, на яких її 

побудовано (підготовлено). 

5.Критерії оцінки аудитором фінансової звітності. 

 

Тема 4. Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього контролю 
           1.Сутність аудиторського ризику та його складові. Ризик бізнесу, ризик 

суттєвого викривлення фінансово-економічної інформації та їх взаємозв’язок. 

Чинники, що впливають на розмір аудиторського ризику. Складові аудиторського 

ризику. Поняття властивого ризику. Поняття  ризику контролю. Поняття ризику 

не виявлення помилок. Методика визначення величини аудиторського ризику. 

Методика регулювання загального аудиторського ризику аудитором. 

          2.Суттєвість в аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським 

ризиком. Методика визначення рівня суттєвості. Поняття помилок і шахрайства 

та шляхи  їх виявлення. Ознаки шахрайства. Виявлення помилок та випадків 

шахрайства. Дії аудитора  при виявленні помилок і шахрайства. Вплив помилок та 

шахрайства на достовірність фінансово-економічної інформації та результати 

роботи аудитора. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час 

аудиту. Врахування законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських 

послуг. Інформування управлінського персоналу, правоохоронних та 

регуляторних органів про виявлені факти шахрайства та невідповідність 

підготовки та подання фінансово-економічної інформації законодавчим і 

нормативним вимогам. 
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Тема 5. Планування аудиту  

 

         1.Послідовність проведення аудиту. Етапи (стадії) проведення аудиту. 

Міжнародні стандарти аудиту щодо документального оформлення домовленостей  

про здійснення аудиту. Попереднє дослідження суб'єкта господарювання. 

Процедура вибору клієнтів. Лист-зобов’язання з аудиту. Односторонні  і 

двосторонні правочини та  особливості їх укладання в Україні.  Договір на 

проведення аудиту. Обов’язкові відомості, які повинні знайти відображення в 

договорі на проведення аудиту. Погодження умов та змін завдання з клієнтом.  

2.Організація  процесу планування аудиту. Документальне оформлення 

процесу планування. Дії аудитора на початку процесу планування. Загальна 

стратегія аудиту. Питання, які розглядає аудитор під час вибору загальної 

стратегії аудиту. План проведення аудиту. Перелік аудиторських процедур в 

складі плану проведення аудиту (програма аудиту). Використання стандартних 

програм  аудиту в процесі його планування та здійснення. Уточнення плану 

проведення аудиту. Особливості планування першого аудиторського завдання. 

Відповідальність аудитора стосовно вхідних залишків та її врахування в процесі 

планування аудиту. 

 

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора 
1.Поняття аудиторських доказів та основні  вимоги  до них. Достатність та 

відповідність аудиторських доказів. Достовірність аудиторських доказів. Види  

аудиторських доказів. Джерела  та процедури отримання аудиторських доказів. 

Рівні надійності аудиторських доказів. 

2. Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора). Мета 

складання аудиторської документації (робочих документів). Вимоги до 

аудиторської документації та її види. Склад та структура аудиторської 

документації. Обов’язкові реквізити аудиторської документації. Класифікація 

аудиторської документації. Оформлення  аудиторської документації, формування 

остаточного аудиторського файлу (аудиторського досьє). Конфіденційність 

аудиторської документації. Права на аудиторську документацію (робочі 

документи аудитора),  порядок її зберігання та використання.   

 

Тема 7.  Аудит  фінансової звітності 
1. Фінансова звітність, необхідність та обов’язковість її підтвердження 

незалежним аудитором в Україні. Мета аудиту фінансової звітності. Інформаційне 

забезпечення аудиту фінансової звітності. Методи аудиту фінансової звітності. 

Метод направленого тестування та пооб’єктний метод, їх поєднання в аудиті 

фінансової звітності. 

2. Експрес-аудит фінансової звітності. Особливості аудиту різних форм 

звітності. 

3. Фінансовий аналіз в аудиторській практиці. Спеціальні види аудиту 

фінансової звітності. Аудит фінансової звітності акціонерних товариств та 

підприємств-емітентів облігацій. Аудит консолідованої звітності. Аудит 
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підприємств малого бізнесу. Аудит фінансової звітності підприємств з 

іноземними інвестиціями. Інші види спеціального аудиту. 

4. Контроль якості під час аудиту фінансової звітності.  

 

Тема 8. Аудит установчих документів та власного капіталу 

1.Мета аудиту установчих документів та власного капіталу і його завдання. 

Організація носіїв інформації в аудиті установчих документів та власного 

капіталу. План (процедури) аудиту установчих документів та власного капіталу. 

Методи проведення аудиту установчих документів та власного капіталу і його 

методика.  

2. Організація реалізації аудиторської програми при аудиті установчих 

документів та власного капіталу. Методика формування аудиторських доказів та 

оформлення робочих документів аудитора. Узагальнення результатів аудиту 

установчих документів та власного капіталу, підготовка рекомендацій для 

клієнта. 

 

Тема 9. Аудит необоротних активів 

1. Мета аудиту необоротних активів та його завдання. Організація носіїв 

інформації в аудиті необоротних активів. План (програма та процедури) аудиту 

основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних 

активів, методи аудиту та методика його проведення. Процедури аудиту 

капітальних інвестицій та незавершеного будівництва, методи аудиту та методика 

його проведення. Процедури аудиту фінансових інвестицій, методи аудиту та 

методика його проведення. 

2. Організація реалізації плану проведення аудиту необоротних активів. 

3. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. 

4. Узагальнення результатів аудиту необоротних активів, підготовка 

рекомендацій для клієнта. 

 

 

Тема 10. Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості 

1.Мета аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості та його 

завдання. Організація носіїв інформації в аудиті грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. 

2.План (програма та процедури) аудиту грошових коштів. Методи аудиту 

грошових коштів та методика його проведення. Особливості аудиту грошових 

коштів в іноземній валюті.  

3.Процедури аудиту дебіторської заборгованості. Методи аудиту 

дебіторської заборгованості та методика його проведення.  

4.Організація реалізації плану аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості. 

5.Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. 

6.Узагальнення результатів аудиту грошових коштів і дебіторської 

заборгованості, підготовка рекомендацій для клієнта. 
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Тема 11. Аудит запасів 

1.Мета та завдання аудиту запасів. Організація носіїв інформації в аудиті 

запасів. План (програма та процедури) аудиту запасів.  

2.Методи аудиту запасів та методика його проведення. 

3.Організація реалізації плану аудиту запасів. 

4.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів 

аудитора.  

5.Узагальнення результатів аудиту запасів, підготовка рекомендацій для 

клієнта. 

 

Тема 12. Аудит праці та її оплати 

1.Мета та завдання аудиту праці та її оплати. Організація носіїв інформації в 

аудиті праці та її оплати.  

2.План (програма та процедури) аудиту праці та її оплати. Методи та 

методика проведення аудиту праці та її оплати.  

3.Організація реалізації плану аудиту праці та її оплати. 

4.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів 

аудитора.  

5.Узагальнення результатів аудиту праці та її оплати, підготовка 

рекомендацій для клієнта. 

 

Тема 13. Аудит зобов’язань 

1.Мета і завдання аудиту зобов'язань. Організація носіїв інформації в аудиті 

довгострокових і поточних зобов'язань. 

2.План (програма та процедури) аудиту довгострокових зобов'язань 

(довгострокових кредитів банків, інших довгострокових фінансових зобов'язань, 

відстрочених податкових зобов'язань та інших). 

3.План (програма та процедури) аудиту поточних зобов'язань 

(короткострокових кредитів банку, векселів виданих, кредиторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань за розрахунками 

з бюджетом, з одержаних авансів,з позабюджетних платежів,зі страхування, з 

оплати праці, з учасниками, із внутрішніх розрахунків, з інших поточних 

зобов'язань). 

4.Методи аудиту зобов'язань та методика його проведення.  

5.Організація реалізації плану аудиту поточних забов’язань.Аудит 

розрахунків з бюджетом. 

6.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів 

аудитора. 

7.Узагальнення результатів аудиту поточних зобов'язань, підготовка 

рекомендацій для клієнта.  

 

Тема 14. Аудит витрат 

1.Мета і завдання аудиту витрат. Організація носіїв інформації в аудиті 

витрат діяльності. План (процедури) аудиту витрат діяльності за окремими їх 

видами та економічними елементами. 
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2.Методи аудиту витрат та методика його проведення.  

3.Організація реалізації плану аудиту витрат. 

4.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів 

аудитора.  

5.Узагальнення результатів аудиту витрат, підготовка рекомендацій для 

клієнта.  

 

Тема 15. Аудит доходів і фінансових результатів 

1.Мета і завдання аудиту доходів і фінансових результатів. Організація 

носіїв інформації в аудиті доходів і фінансових результатів. 

2.План (програма та процедури) аудиту доходів і фінансових результатів. 

3.Методи та методика аудиту доходів і фінансових результатів операційної, 

фінансової, іншої діяльності.  

4.Організація реалізації плану аудиту доходів і фінансових результатів. 

5.Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора. 

6.Узагальнення результатів аудиту доходів і фінансових результатів, 

підготовка рекомендацій для клієнта. 

 

Тема 16. Аудиторський звіт  та інші підсумкові документи 

1.Поняття підсумкових документів аудитора. Види підсумкових документів 

та їх призначення. Аудиторська думка та аудиторський звіт. Структура 

аудиторського звіту. Форма і зміст аудиторського звіту при висловленні 

модифікованої думки аудитором. Умовно-позитивна думка, негативна думка,  

відмова від висловлення думки та умови їх виникнення.  

2.Підсумкові документи аудитора при виконанні завдань з аудиту 

спеціального призначення, інших видів аудиту та аудиторських послуг. 

3.Відображення результатів фінансового аналізу у підсумкових документах 

аудитора. Особливості складання підсумкових аудиторських документів при 

аудиті фінансових звітів групи.  

4.Передача аудиторського звіту та інших підсумкових документів 

замовнику. Права на підсумкові документи, порядок їх зберігання. Використання 

результатів роботи аудитора в системі управління підприємством. 

 

Тема 17. Аудиторські послуги 
1.Аудиторські послуги в ринковій економічній системі. Об’єкти 

аудиторських послуг. Види та структура аудиторських послуг, особливості їх 

організації і надання.  

2.Послуги з організації управління суб’єктами господарювання, послуги з 

економічної, облікової роботи та методика їх надання для суб’єктів 

господарювання (клієнтів аудиторських фірм).  

3.Аудит господарської діяльності (аудит ефективності). Інформаційно-

консультаційне обслуговування бізнесу.  

4.Послуги зі співставлення (компіляції) фінансової звітності та інші. 

Комплексні аудиторські послуги та особливості їх надання.  
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Тема 18. Внутрішній аудит 

1.Внутрішній аудит в системі управління суб'єктів господарювання. 

2.Основні завдання внутрішнього аудиту.  

3.Організація системи внутрішнього аудиту на підприємствах з різними 

організаційно-правовими формами господарювання (об'єктів інформації, її носів 

та руху останніх). 

4.Організація і методика діяльності внутрішніх аудиторів. Робочі і 

підсумкові документи внутрішніх аудиторів та їх реалізація. Використання 

результатів роботи внутрішніх аудиторів в процесі проведення аудиту фінансової 

звітності. 
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ЗРАЗОК ЗАВДАННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 
 

Державна фіскальна служба України 

Університет державної фіскальної служби України 
 

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ 

для проведення фахових вступних випробувань 

при вступі на навчання для здобуття ступеня магістра  

на основі ступеня бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)  

галузі знань 07 «Управління та адміністрування»  

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

освітніх програм  «Державний аудит та судово-економічна експертиза у 

фінансових розслідуваннях», «Облік і оподаткування в управлінні 

підприємницькою діяльністю», «Управлінський облік та бізнес-аналітика», 

«Податкове консультування» 
 

На виконання завдань тесту Вам дається 2 години. 

На кожне завдання пропонується 4 варіанти відповіді. 

Тільки один варіант відповіді є правильним. 

Ніяких виправлень у даних відповідях не допускається. 

Вступне тестове завдання з 1 до 50 оцінюється 2-ма балами. 
 

1. За ставкою 7% оподатковуються податком на додану вартість операції 

з: 

А) постачання на митній території України та ввезення на митну територію 

України продуктів дитячого харчування за переліком, затвердженим КМУ; 

Б) постачання послуг із здобуття вищої, середньої професійно-технічної та 

дошкільної освіти навчальними закладами; 

В) постачання на митній території України та ввезення на митну територію 

України лікарських засобів, внесених до Державного реєстру лікарських засобів 

за переліком, затвердженим КМУ; 

Г) постачання послуг з охорони здоров'я закладами охорони здоров'я, що 

мають ліцензію на постачання таких послуг. 

 

2. Акцизна накладна складається на обсяги: 

А) реалізованого пального; 

Б) реалізованих алкогольних напоїв; 

В) реалізованих тютюнових виробів; 

Г) реалізованих ювелірних виробів. 

 

3. Граничний строк для сплати податкового зобов’язання з рентної 

плати за користування надрами для видобування корисних копалин 

платником, який у податковому (звітному) періоді видобував і реалізовував 

залізну руду, становить: 

А) 30 календарних днів після закінчення звітного місяця; 

Б) 60 календарних днів після закінчення звітного місяця; 
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В) 50 календарних днів після закінчення звітного кварталу; 

Г) 45 календарних днів після закінчення звітного кварталу. 

 

4. Для цілей сплати транспортного податку середньоринкова вартість 

легкових автомобілів визначається: 

А) місцевим органом фіскальної служби; 

Б) центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері економічного розвитку; 

В) Державною службою статистики України; 

Г) Міністерством автомобільного транспорту України. 

 

5. До доходів у вигляді дивідендів по акціях та корпоративних правах, 

нарахованих резидентами, може застосовуватися ставка податку на доходи 

фізичних осіб у розмірі: 

А) 0%; 

Б) 5%; 

В) 10%; 

Г) 25%. 

6. До другої групи платників єдиного податку відносяться особи, у яких 

протягом календарного року середньооблікова кількість працівників не 

перевищує: 

А) 10 осіб; 

Б) 20 осіб; 

В) 50 осіб; 

Г) 100 осіб. 

 

7. До критеріїв переходу на спрощену систему оподаткування або 

знаходження на цій системі не відноситься: 

А) кількість найманих працівників; 

Б) обсяги доходу за звітний рік; 

В) здійснення окремих видів діяльності; 

Г) наявність певної суми коштів на банківському рахунку. 

 

8. До місцевих податків належать: 

А) рентна плата; 

Б) акцизний податок; 

В) єдиний податок; 

Г) податок на доходи фізичних осіб. 

 

9. Згідно з нормами розділу V „Податок на додану вартість” Податкового 

кодексу України базою оподаткування ПДВ для товарів, що ввозяться на 

митну територію України, є: 

А) договірна (контрактна) вартість, але не нижче митної вартості цих товарів; 

Б) договірна (контрактна) вартість, але не нижче 50% митної вартості цих 

товарів; 
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В) договірна (контрактна) вартість, але не нижче 75% митної вартості цих 

товарів; 

Г) договірна (контрактна) вартість, але не нижче 80% митної вартості цих 

товарів. 

 

10. Згідно з нормами розділу ІІІ „Податок на прибуток підприємств” 

Податкового кодексу України до неприбуткових організацій, що 

відповідають вимогам пункту ПКУ і не є платниками податку, можуть бути 

віднесені: 

А) бюджетні установи,  політичні партії, творчі спілки, релігійні організації; 

Б) політичні партії, релігійні організації, господарські товариства, 

профспілки; 

В) страхові компанії, творчі спілки, релігійні організації, командитні 

товариства; 

Г) бюджетні установи,  політичні партії, фінансові установи, творчі спілки. 

 

11. В якій країні вперше виник аудит: 

А) Америка; 

Б Великобританія); 

В) Франція; 

Г) Німеччина. 

 

12. При здійснення аудиторської перевірки аудитор не повинен 

керуватися: 

А) методами аудиту; 

Б) Кодексом етики професійних бухгалтерів; 

В) Міжнародними стандартами аудиту; 

Г) Законом України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». 

 

13 Ймовірність виникнення недоліків діяльності суб’єкта 

господарювання під впливом внутрішніх і зовнішніх факторів – це: 

А) ризик невиявлення; 

Б) аудиторський ризик; 

В) ризик контролю; 

Г) властивий ризик. 

 

14. Загальна організаційна структура підприємства, кадрова політика на 

підприємстві, кваліфікація працівників і т. д. є : 

А) зовнішніми факторами; 

Б) внутрішніми факторами; 

В) економічними факторами; 

Г) господарськими факторами. 
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15. Перевірка правильності застосування тарифних ставок, розцінок та 

розрахунку сум нарахованої заробітної плати проводиться: 

А) методом опитування; 

Б) вибірковим методом; 

В) методом контрольного обміру виконаних робіт; 

Г) методом взаємної перевірки господарських операцій. 

 

16. Аудит по відношенню до способу проведення поділяється на : 

А) суцільний, вибірковий і комбінований; 

Б) обов’язковий та ініціативний; 

В) зовнішній і внутрішній; 

Г) поточний і перспективний. 

 

17. Згідно МСА термін "аудиторська вибірка" означає використання 

аудиторських процедур: 

А) стосовно менше ніж 100% масиву інформації; 

Б) стосовно 100% інформації; 

В) стосовно менше ніж 50% інформації; 

Г) стосовно менше ніж 80% інформації. 

 

18. Результатом проведення внутрішньої аудиторської перевірки є: 
А) безумовно-позитивний висновок; 

Б) аудиторський висновок; 

В) звіт керівнику; 

Г) модифікований висновок. 

 

19. Коли аудитор набуває права на провадження аудиторської 

діяльності? 

А) після підтвердження кваліфікаційної придатності; 

Б) після набуття практичних знань; 

В) після підтвердження кваліфікаційної придатності та отримання ліцензії; 

Г) після здобуття вищої освіти. 

 

20. Робочі документи аудитора – це: 

А) висновки в електронній або паперовій формі та записи в електронній або 

паперовій формі, зроблені аудитором під час планування, підготовки і надання 

аудиторських послуг; 

Б) документи в електронній або паперовій формі та записи клієнта в 

електронній або паперовій формі;  

В) документи в електронній або паперовій формі та записи в електронній або 

паперовій формі, зроблені аудитором під час планування, підготовки і надання 

аудиторських послуг, в яких міститься вся інформація, яку аудитор вважає 

важливою для правильного виконання перевірки, а також розкриваються 

використані процедури, тести, отримана інформація і висновки, до яких дійшов 

аудитор у результаті проведення аудиту; 
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Г) документи клієнта в електронній або паперовій формі та записи в 

електронній або паперовій формі, зібрані аудитором під час планування, 

підготовки і надання аудиторських послуг, в яких міститься вся інформація, яку 

аудитор вважає важливою для правильного виконання перевірки. 

 

21. Види заробітної плати: 

А) погодинна, відрядна; 

Б) основна, додаткова, інші заохочувальні та компенсаційні виплати; 

В) пряма, непряма; 

Г) основна, додаткова. 

 

22. Виробничі запаси в бухгалтерії підприємства обліковуються: 

А) у натурально-вартісному виразі; 

Б) у натурально-кількісному виразі; 

В) у вартісному виразі; 

Г) у натурально-кількісному і вартісному виразі. 

 

23. Максимальний строк перебування у відряджені в межах України 

становить: 

А) 60 календарних днів; 

Б) керівник підприємства встановлює самостійно; 

В) керівник підприємства встановлює самостійно, але не може перевищувати 

30 календарних днів; 

Г) правильної відповіді немає. 

 

24. Інформація, що накопичена на позабалансових рахунках 

розкривається: 

А) у балансі підприємства; 

Б) у звіті про фінансові результати; 

В) у звіті про рух грошових коштів; 

Г) у примітках до звітності. 

 

25. На суму податкових зобов’язань з ПДВ, що виникають в результаті 

реалізації продукції, складають запис: 

А) Д-т641 К-т63; 

Б) Д-т31 К-т641; 

В) Д-т70 К-т641; 

Г) Д-т641 К-т31. 

 

26. Визнані доходи класифікуються в бухгалтерському обліку за такими 

группами: 

А) дохід від реалізації продукції, чистий дохід, інші операційні доходи, 

фінансові доходи, інші доходи;  

Б) дохід від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг; 

В) дохід від реалізації готової продукції та інших активів; 
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Г) дохід від реалізації та дохід від інших операцій. 

 

27. Вказати кореспонденцію рахунків: “Нараховано амортизацію  будівлі 

цеху”: 

А) Д-т 91 К-т 131; 

Б) Д-т 131 К-т 91; 

В) Д-т 10 К-т 132; 

Г) Д-т 132 К-т 11. 

 

28. Вказати кореспонденцію рахунків: “Списано малоцінні необоротні 

матеріальні активи за рахунок нарахованого зносу”: 

А) Д-т 23 К-т 22; 

Б) Д-т 132 К-т 11; 

В) Д-т 11 К-т 132; 

Г) Д-т 832 К-т 22. 

 

29. Вказати кореспонденцію рахунків "Списано вартість основних 

засобів в межах нарахованого зносу: 

А) Д-т 13 К-т 10; 

Б) Д-т 976 К-т 10; 

В) Д-т 10 К-т 132; 

Г) Д-т 83 К-т 10. 

 

30. За належністю основні засоби поділяються на: 

А) власні та залучені; 

Б) діючі та орендовані; 

В) власні та орендовані; 

Г) виробничі та невиробничі. 

 

31. Антидемпінгове мито передбачає застосування: 

А) знижених ставок; 

Б) підвищених ставок; 

В) звичайних ставок; 

Г) нульових ставок 

 

32. У якому розмірі накладається штраф на юридичних осіб у випадках 

неподання ними заяв або документів для взяття на облік у відповідному 

контролюючому органі? 

А) 170 гривень; 

Б) 340 гривень; 

В) 510 гривень; 

Г) 1020 гривень. 

 

33. Яка частка визначеної суми єдиного податку сільськогосподарського 

товаровиробника за календарний рік підлягає сплаті у ІІ кварталі ?: 
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А) 10 відсотків; 

Б) 20 відсотків; 

В) 30 відсотків; 

Г) 50 відсотків. 

 

34. Який із перерахованих податків належить до місцевих податків і 

зборів в Україні: 

А) податок на прибуток підприємств, мито; 

Б) туристичний збір, єдиний податок; 

В) акцизний податок, туристичний збір; 

Г) єдиний податок, акцизний податок., 

 

35. Чи є об'єктом оподаткування ПДВ операції з випуску, розміщення та 

продажу за кошти цінних паперів, які випущені Нацбанком України, 

Мінфіном України, суб'єктами підприємницької діяльності: 

А) так; 

Б) ні; 

В) якщо випущені Нацбанком України; 

Г) якщо випущені  Мінфіном України. 

 

36. Який розмір штрафу застосовується у випадку ненарахування, 

неутримання та/або несплату (неперерахування) податків платником 

податків, у тому числі податковим агентом, до або під час виплати доходу на 

користь іншого платника податків, якщо такі дії вчинені повторно протягом 

1095 днів? 

А) В розмірі 10 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або 

сплаті до бюджету; 

Б) в розмірі 25 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або 

сплаті до бюджету; 

В) в розмірі 50 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або 

сплаті до бюджету; 

Г) в розмірі 75 відсотків суми податку, що підлягає нарахуванню та/або 

сплаті до бюджету. 

 

37. Які бувають ступені ризику щодо несплати податків та зборів, що 

впливають на періодичність проведення документальних перевірок? 

А) Високий, середній та низький; 

Б) високий, середній та незначний; 

В) великий, середній, малий; 

Г) великий, малий. 

 

38. Який із перерахованих податків належить до загальнодержавних 

податків і зборів в Україні : 

А) податок на додану вартість; 

Б) податок на майно; 
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В) туристичний збір; 

Г) єдиний податок. 

 

39. Податковою базою для цілей оподаткування прибутку підприємств 

визнається … 

А) грошове вираження доходу як об’єкта оподаткування; 

Б) натуральне вираження прибутку як об’єкта оподаткування;  

В)   грошове вираження прибутку як об’єкта оподаткування;  

Г) прибуток як об’єкт оподаткування. 

 

40. Платники податку, який справляється за утворення радіоактивних 

відходів (включаючи вже накопичені) та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими 

умовами ліцензії строк, перераховують суми податку до: 

А) місцевих бюджетів; 

Б) регіональних бюджетів; 

В) державного бюджету; 

Г) не перераховують суми. 

 

41. Зміст аналізу господарської діяльності – це: 

А) комплексне вивчення роботи підприємства; 

Б) господарська, виробнича, фінансова діяльність підприємства; 

В) виявлення резервів підприємства та їх мобілізація; 

Г) використання ресурсів. 

 

42. Аналіз в перекладі з грецького означає: 

А) розділення, розкладання; 

Б) розвиток; 

В) обєднання, зєднання; 

Г) синтез. 

 

43. До основних функцій аналізу господарської діяльності належать: 

А) оцінювальна; 

Б) діагностична; 

В) пошукова; 

Г) всі відповіді вірні. 

 

44. За ознакою часу АГД класифікується: 

А) фінансовий, операційний, інвестиційний; 

Б) перспективний, ретроспективний; 

В) галузевий, міжгалузевий; 

Г) внутрішній, зовнішній. 

 

45. За просторовою ознакою АГД класифікується: 

А) внутріфірмовий, міжфірмовий; 
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Б) перспективний, ретроспективний; 

В) внутрішній, зовнішній; 

Г) галузевий, міжгалузевий. 

46. За методикою дослідження об’єктів АГД класифікується: 

А) фінансовий, операційний, інвестиційний; 

Б) перспективний, ретроспективний; 

В) галузевий, міжгалузевий; 

Г) якісний, кількісний, експрес-аналіз. 

 

47. За суб’єктами аналізу АГД класифікується: 

А) внутріфірмовий, міжфірмовий; 

Б) перспективний, ретроспективний; 

В) внутрішній, зовнішній; 

Г) галузевий, міжгалузевий. 

 

48. За ступенем охоплення АГД класифікується: 

А) внутріфірмовий, міжфірмовий; 

Б) суцільний, вибірковий; 

В) внутрішній, зовнішній; 

Г) галузевий, міжгалузевий. 

 

49. За змістом програми АГД класифікується: 

А) внутріфірмовий, міжфірмовий; 

Б) суцільний, вибірковий; 

В) внутрішній, зовнішній; 

Г) комплексний, тематичний. 

 

50. Метод, коли послідовно розглядається вплив кожного фактора на 

результативний показник за незмінності інших факторів називається? 

А) метод елімінування; 

Б) метод абсолютних різниць; 

В) метод відносних різниць; 

Г) метод порівняння. 

 

Голова фахової атестаційної комісії     _________________ А. М. Савченко 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування проводиться у строки та згідно з Правилами 

прийому на навчання до Університету державної фіскальної служби України в 

2019 році. 

Форма проведення – тестова.  

Кількість тестових завдань в екзаменаційному білеті 50. 

Кожне завдання передбачає чотири варіанти відповіді один із яких 

правильний. 

Тривалість тестування  2 астрономічні години.  

Складеним вважається фахове вступне випробування  за результатами якого 

вступник набрав не менше 50% від загальної кількості балів. 

Максимальна кількість балів, яку може набрати вступник за результатами 

фахового вступного випробування становить 100 балів, правильна відповідь на 

один тест – 2бали. 
 

Шкала переведення кількості правильних відповідей у кількість балів, 

отриманих за результатами фахового вступного випробування за 100-

бальною та 2-бальною шкалою 

Кількість вірно виконаних 

тестових завдань 

Кількість балів, отриманих 

за результатами фахового 

вступного випробування 

Підсумки складання 

фахового вступного 

випробування 

50-43 86-100 (відмінно) Зараховано 

 42-34 68-84 (добре) 

33-25 50 -66 (задовільно) 

0-24 0-48 (незадовільно) Не зараховано 
 

Перевірка робіт екзаменаторами здійснюється чорнилом червоного 

кольору з обов’язковим зазначенням: правильної відповіді «+», не 

правильної «-». 
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