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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Прийом здобувачів вищої освіти на навчання для здобуття освітнього 

ступеня магістр на основі здобутого раніше освітнього ступеня або освітньо-

кваліфікаційного рівня бакалавра (магістра, спеціаліста) здійснюється за 

результатами складання вступних випробувань. 

Мета вступного випробування: оцінити рівень підготовленості 

вступників для навчання за програмою підготовки магістра за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування» 

з метою конкурсного відбору на навчання у СНУ ім. В. Даля в 2022 році. 

Завдання вступного випробування полягає у тому, щоб оцінити рівень 

володіння фаховими знаннями. Вступники, повинні мати наступні фахові 

компетентності: 

1. Здатність формувати обліково-аналітичну інформацію для ефективного 

управління діяльністю підприємства. 

2. Здатність аналізувати і структурувати економічні події та явища з 

точки зору знання сучасних теоретичних, організаційно-методичних основ 

обліку та оподаткування. 

3. Навички оцінювання. Здатність робити оцінку економічних подій та 

явищ і приймати відповідні управлінські рішення з чітким обґрунтуванням 

напрямів їх реалізації. 

4. Математичні навички. Здатність розуміти та уміло використовувати 

математичні методи, які використовуються в обліку та оподаткуванні. 

5. Організаційно-управлінські навички. Здатність організовувати власну 

професійну діяльність, здатність застосовувати знання в практичних ситуаціях, 

приймати рішення; враховувати правові засади та економічні закони у 

професійній діяльності; здатність використовувати набуті знання для 

вдосконалення організації обліку, аудиту та оподаткування. 

6. Розв’язання проблем. Здатність розв’язувати широке коло проблем і 

завдань шляхом розуміння їх фундаментальних основ та використання 



 

теоретичних і практичних методів дослідження з економіки, аналізу, обліку і 

оподаткування. 

7. Обчислювальні навички. Здатність використовувати відповідне 

програмне забезпечення для планування, здійснення записів, контролю, аналізу 

економічних подій та явищ і підготовки звітності суб’єктів господарювання. 

8. Ерудиція в сфері обліку і оподаткування. Здатність використовувати 

набуті знання з теорії та практики обліку і оподаткування, починаючи від 

моменту визнання до моменту розкриття інформації про економічні явища і 

процеси у звітності суб’єктів господарювання. 

9. Здатність до навчання. Здатність шляхом самостійного навчання 

освоїти нові сфери діяльності, використовуючи здобуті знання з обліку та 

оподаткування. 

Зміст програми відповідає компонентам освітньої програми «Облік і 

оподаткування» та їх логічній послідовності. 

Порядок проведення вступних випробувань регламентується Правилами 

прийому до Східноукраїнського національного університету в 2022 році. 

 

  



 

 
 

ІІ ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Необхідний обсяг сформованих фахових компетентностей вступника, що 

поступає на навчання на основі здобутого раніше освітнього ступеня або 

освітньо-кваліфікаційного рівня, забезпечують наступні дисципліни, 

передбачені навчальним планом освітнього ступеня бакалавра зі спеціальності 

071 «Облік і оподаткування» за освітньою програмою «Облік і оподаткування». 
 

«Фінансовий облік 1,2» 

Роль і місце фінансового обліку у сучасній обліковій системі, його 

сутність і функції. Регулювання організації і методів фінансового обліку. 

Загальна характеристика Положень (стандартів) бухгалтерського обліку 

(П(С)БО). Принципи фінансового обліку. Поняття про облікову політику 

підприємства, її зміст, порядок розробки і затвердження. Методологічні 

принципи формування в бухгалтерському обліку і розкриття у фінансовій 

звітності інформації про: основні засоби, нематеріальні активи, фінансові 

інвестиції, дебіторську заборгованість, запаси, грошові кошти, власний капітал, 

зобов’язання, доходи, витрати, фінансові результати. Загальний порядок 

складання та подання фінансових звітів. Зміст і призначення фінансових звітів: 

Балансу, Про фінансові результати, Про рух грошових коштів, Про власний 

капітал. Напрямки інтерпретації показників фінансової звітності. 

Список рекомендованих джерел: 

1. Голов, С. Ф., Костюченко, В. М.Бухгалтерський облік та фінансова 

звітність в Україні [Текст] : Навч. посібник. / Голов С.Ф., ред. – 3-є вид., 

перероб. і доп. – Х.: 2013 . -1072 с. 

2. Орлова, В. К. Фінансовий облік [Текст] : навч. посіб. / Орлова В.К., 

ред. [та ін.]. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с. 

3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність: Підручник. – 3-те вид. допов. і перероб. – К.: Алерта, 2016. – 926с. 

4. Фінансовий облік: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Сук Л.К., Сук 

П.Л. — К., 2015. — 629 с. 



 

5. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку / Пер. з 

англ. О. Мінін, О. Ткач. - К.: Основи, 2007. - 943 с.  

6. Чебанова Н.В., Єфіменко Т.І. Фінансовий облік: Підручник. – К.: 

ВЦ «Академія»,  2007. – 704 с. 

7. Шара Є.Ю. Фінансовий облік – 2: навч. посіб. / Є.Ю. Шара, О.О. 

Бідюк,  Н.В. Гуріна,  І.Є. Соколовська-Гонтаренко – К.: «Центр учбової 

літератури», 2012. – 408 с. 

 

«Аналіз господарської діяльності» 

Аналіз фінансового стану підприємства. Аналіз прибутку і 

рентабельності. Аналіз виробництва продукції, виконання робіт і надання 

послуг. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. 

Аналіз довгострокових активів підприємства. Аналіз матеріальних 

ресурсів та ефективності їх використання. Аналіз витрат на виробництво і 

собівартості  реалізованої продукції. 

Список рекомендованих джерел: 

1. Аналіз господарської діяльності: навч. посібник/ Ю.І.Клюс, 

М.А.Мельнік, Г.В.Пчелинська, І.В.Тацій.- Сєвєродонецьк: вид-во СНУ 

ім.В.Даля, 2021.-440 с. 

2. Воронко О. С., Штепа Н. П. Економічний аналіз: навч. посіб. /О. С.  

Воронко, Н. П. Штепа. — Львів : Новий Світ-2000, 2011. — 279 с. 

3. Івахненко В. М. Теорія економічного аналізу: навч. посіб. / В. М. 

Івахненко. — Київ : Слово, 2010. — 352 с. 

4. Економічний аналіз: навч. посіб. / [Є. П. Кожанова, І. П. Отенко, Т. 

М. Сєрікова та ін. ]. — 3-тє вид., доопрац. і допов. — Харків : ВД Інжек, 2009. 

— 344 с. 

5. Кіндрацька Г. І., Білик М. С., Загородній А. Г. Економічний аналіз: 

теорія та практика: підручник / Г. І. Кіндрацька, М. С. Білик, А. Г. Загородній. 

— 2-ге вид., переробл. і допов. — Львів : Магнолія 2006, 2012. — 440 с. 



 

6. Ковальчук К.Ф. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, 

розбір конкретних ситуацій: навч. посіб.- К.: Центр учбової літератури, 2012.- 

326 с. 

7. Чумаченко М.Г. Економічний аналіз: навч. посібник / М.А.Болюх та 

ін.; ред. М. Г. Чумаченка / Київський національний економічний університет.- 

К.: КНЕУ, 2003.- 555 с. 

 

«Облік і звітність в оподаткуванні» 

Сутність податкового обліку, основні етапи його розвитку, місце у 

системі управління підприємством. Нормативне  регулювання ведення 

податкового обліку. Склад основних податків, що сплачують суб'єкти 

господарювання. Поняття про платників податків, бази оподаткування та 

ставки податку. Порядок визначення сум податку на додану вартість, податку з 

прибутку та інших податків; відображення їх на бухгалтерських рахунках та у 

податковій звітності. Документальне обґрунтування нарахованих податків. 

Обумовленість розбіжностей поміж показниками фінансової і податкової 

звітності. Правило першої події. 

Список рекомендованих джерел: 

1. Хомутенко В.П., Луценко І.С., Хомутенко А.В. Адміністрування 

податків, зборів, платежів : навч. посіб. / за заг. ред. В.П. Хомутенко. – Одеса : 

«Атлант», 2015. – 314 с. 

2. Андрущенко В. Л., Варналій З. С., Прокопенко І. А., Тучак Т. В. 

Податкові системи зарубіжних країн : навч. посіб. – К. : Кондор-Видавництво, 

2012. 222 с.  

3. Іванов Ю. Б., Крисоватий А. І., Десятнюк О. М. Податкова система : 

підруч. – К. : Атіка, 2006. 920 с. 

4. Податкова система : навч. посіб. / І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик, М. 

О. Слатвінська [та інш.] / ред. І. С. Волохова, О. Ю. Дубовик. – Харків: 

Видавництво «Діса плюс», 2019. – 402 с. 

5. Податкова система : навч. посіб. / за заг. ред. Андрущенка В. Л. – К. 

: «Центр учбової літератури», 2015. – 416 с. 



 

6. Податкова система : навч. посіб. / Баранова В.Г., Дубовик О.Ю., 

Хомутенко В.П. [та ін.] / за ред. В.Г. Баранової. – Одеса : ВМВ, 2014. – 344 с. 

 

«Аудит» 

Поняття про аудит і аудиторську діяльність. Правове регулювання 

аудиторської діяльності: Закон про аудиторську діяльність, міжнародні 

стандарти та національні нормативи аудиту. Організаційні основи та принципи 

здійснення аудиторської діяльності. Процес підготовки аудиту, укладання 

договорів на аудит та надання супутніх аудиту послуг. Методика здійснення 

аудиторської діяльності: прийоми і способи аудиту. Аудиторський огляд 

документів. Господарські операції як об'єкт аудиту. Вибірковий спосіб 

дослідження документів та фактів в аудиті. Узагальнення матеріалів аудиту та 

звітність аудиторів за результатами роботи. Аудит операцій з: необоротними 

активами, оборотними активами, власним капіталом, зобов'язаннями, обліку 

витрат діяльності, обліку доходів і фінансових результатів діяльності (джерела 

інформації та способи вивчення операцій). Аудит фінансової та податкової 

звітності. 

Список рекомендованих джерел: 

1. «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність»: Закон 

України від 21.12.2017 р. № 2258-VIII [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2018. – № 9. – Ст.50. – Режим доступу : 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

2. «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»: Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-XIV [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 1999. – № 40. – Ст. 365. – Режим доступу : 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

3. «Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової 

звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 

[Електронний ресурс]. – Режим 7 доступу : http://zakon.rada.gov.ua 



 

4. Господарський кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144. – Режим 

доступу : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/436-15 

5. Податковий кодекс України [Електронний ресурс] // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). –2011. – № 13-14, № 15-16, № 17. – Ст.112. – 

Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 

6. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І. / [Брадул 

О.М., Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., Брадул 

Т.В.], 4-те вид. доп. І перероб. − К. : Видавництво Ліра-К, 2019. −324 с. 

7. Аудит:методика і організація: навч. посібник / Н. І. Гордієнко, О. В. 

Харламова, Ю. І. Мізік, О. О. Конопліна; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. 

М. Бекетова. –2-ге вид., перероб. і доп. – Xарків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 

2017. –319 с. 

8. Баранова А.О. Аудит: навчальний посібник / А.О. Баранова, Т.А. 

Наумова., А.І. Кашперська. –Х.: ХДУХТ, 2017. –246 с. 

9. Брадул О.М Управлінський облік: навч-практ. пос. / О.М. Брадул, В.А. 

Шепелюк, Л.Я. Шевченко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – К. : Кондор, 2017. – 

352 с. 

10. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 

аудиту: навч. посіб. / М.П. Войнаренко, Пономарьова Н.А., Замазій О.В. − К. : 

Центр навчальної літератури, 2017. −488 с. 

11. Лень В.С. Звітність підприємства: підручник / В.С. Лень, В.В. 

Гливенко. – 4-е видання. – К. : Каравела, 2018. – 676 с. 

12. Плиса В.Й. Бухгалтерський облік: навчальний посібник для ст-ів ЗВО 

/ В.Й. Плиса, З.П. Плиса. – К. : Каравела, 2019. – 560 с. 

13. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. – К.: Алерта, 2019, – 

316 с. 

14. Стасишен М.С. Основи аудиту. Схеми, графіки, таблиці : навч. пос. / 

М.С. Стасишен, Ю.В. Піча. – К. : Каравела, 2018. – 192 с. 

 

 



 

«Інформаційні системи і технології в обліку» 

Інформаційні системи та їх роль в управлінні економікою. Економічна 

інформація і засоби її формалізованого опису.  Інформаційні технології 

оброблення економічної інформації. Організація інформаційної бази систем 

оброблення економічної інформації. Організаційно-методичні основи 

створення та функціонування інформаційних систем в обліку. Автоматизація 

обліку основних засобів. Автоматизація обліку матеріальних цінностей. 

Автоматизація обліку праці та заробітної плати. Автоматизація обліку готової 

продукції та її реалізації. Автоматизація обліку фінансово-розрахункових 

операцій. Автоматизація обліку витрат на виробництво. Автоматизація 

зведеного обліку і складання звітності. 
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IІІ ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Загальна кількість завдань іспиту – 16. На виконання роботи відведено 30 

хвилин. 

В основу визначення рейтингу покладено результати обраховані на основі 

суми тестових балів. Для кожного запитання тесту встановлюється відповідна 

система оцінювання: 

1. Запитання 1-10 малої складності – 1 бал (сума 10 балів); 

2. Запитання 11-15 середньої складності – 2 бала (сума 10 балів); 

3. Запитання 16 підвищеної складності – 5 балів (сума 5 балів). 

Сума тестових балів при який іспит вважається складеним – 5-25 балів. 

Загальна сума тестових балів за всі правильні відповіді 25 тестових балів 

– відповідає 200 балам рейтингової оцінки. Пороговий тестовий бал 

(«склав / не склав») для вступного іспиту становить 5 тестових балів – 

відповідає 100 балам рейтингової оцінки. 

Рейтингова оцінка за 100-бальною шкалою (від 100 до 200 балів) 

визначається відповідно до таблиці відповідності тестових балів рейтинговій 

оцінці. 

 
 
 
 



 

Таблиця 1 
Відповідність тестових балів рейтинговій оцінці 

Тестовий бал, S  
(сума балів за привільні відповіді на 

запитання) 
Рейтингова оцінка, ВВ  

1 2 
0-4 не склав 
5 100 
6 105 
7 110 
8 115 
9 120 

10 125 
11 130 
12 135 
13 140 
14 145 
15 150 
16 155 
17 160 
18 165 
19 170 
20 175 

 
продовження таблиці 1 

1 2 
21 180 
22 185 
23 190 
24 195 
25 200 
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