




ВСТУП 
 

Головним завданням фахового вступного випробування за освітньо-
професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» на базі ступеня «бакалавр»/ освітньо-кваліфікаційного рівня 
«спеціаліст»/ ступеня «магістр», є виявлення у вступників спеціальних знань і 
практичних навичок з комплексу навчальних дисциплін професійної 
підготовки.  

Для вступників за ступенем Магістр за освітньо-професійною програмою 
«Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі 
ступеня вищої освіти Бакалавр цей комплекс включає дисципліни: 

- «Фінансовий облік»; 
-  «Управлінський облік»; 
-  «Облік і звітність в оподаткуванні». 
Випробування проводяться з використанням тестових теоретичних та 

практичних питань. Кожному вступнику видається індивідуальна комбінація 
тестових питань по фахових дисциплінах.  

При складанні вступних фахових випробувань вступники повинні 
показати високу фундаментальну та фахову підготовку з дисциплін обліково-
контрольного профілю.  

Магістр обліку і аудиту повинен мати ряд умінь і виконувати типові 
завдання діяльності: 

1. Складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення 
документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку. 

2. Складання фінансової звітності. 
3. Визначення цін. 
4. Організація фінансово-господарської діяльності підприємств. 
5. Визначення доходів, витрат і фінансових результатів. 
6. Організація страхової роботи. 
7. Визначення матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх 

використання. 
8. Дотримання законів України та інших нормативних актів, що 

регулюють господарську діяльність підприємств. 
9. Організація бухгалтерського обліку та звітності. 
10. Організація роботи матеріально-відповідальних осіб. 
11. Дотримання правил зберігання бухгалтерських документів і 

організація архіву підприємства. 
12. Організація зовнішньоекономічних відносин. 
13. Реформування і запровадження бізнесу на підприємствах 
14. Організація дій з метою попередження або зменшення ступеня 

ймовірного пошкодження. 
15. Організація дотримання вимог безпеки та гігієни праці. 
16. Застосування формальної логіки в процесі інтелектуальної діяльності. 
17. Урахування основних економічних законів у процесі професійної 

діяльності. 
18. Контроль за дотриманням нормативних актів з методології 

бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним використанням ресурсів 
підприємства. 
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19. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства. 
20. Урахування основних економічних законів у процесі професійної 

діяльності та інші. 
Для успішного засвоєння програми підготовки за освітньо-професійною 

програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

на базі ступеня вищої освіти Бакалавр вступники повинні мати ступінь  

«бакалавр»/ освітньо-кваліфікаційний рівень «спеціаліст»/ ступінь «магістр» та 

здібності до набуття відповідних інтегральної, загальних та спеціальних 

(фахових, предметних) компетентностей. Обов’язковою умовою є вільне 

володіння державною мовою. 

Програма фахового випробування охоплює коло питань, які в сукупності 
характеризують вимоги до знань, умінь і навичок особи, яка бажає навчатись в 
ПДАА з метою одержання ступеня вищої освіти Магістр за освітньо-
професійною програмою «Облік і оподаткування» спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування». 

Порядок проведення фахового випробування визначається «Положенням 
про приймальну комісію Полтавської державної аграрної академії». 
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Критерії оцінки фахового вступного випробування 

Фахове вступне випробування для вступників передбачає виконання 

тестових завдань, які об’єктивно визначають їх рівень підготовки.  

Тестова перевірка знань з навчальних дисциплін, які вивчалися на рівні 

бакалавра охоплює систему базових тестових завдань закритої форми із 

запропонованими відповідями. 

Тестові завдання закритої форми складаються з двох компонентів: 

а) запитальної (змістовної) частини; 

б) 4 відповіді. 

Ці тести є складовою частиною фахового випробування вступників. 

Оцінювання здійснюється за шкалою від 100 до 200 балів (табл. 1). 

Таблиця 1 

ТАБЛИЦЯ 

відповідності тестових балів, отриманих за виконання завдань фахового 

вступного випробування під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

магістра за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування», рейтинговій оцінці за шкалою 

100-200 балів 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100-200 
 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100-200 
 

Тестовий 
бал 

Рейтингова 
оцінка 

100-200 

0 не склав  17 103  34 154 

1 не склав  18 106  35 157 

2 не склав  19 109  36 160 

3 не склав  20 112  37 163 

4 не склав  21 115  38 166 

5 не склав  22 118  39 169 

6 не склав  23 121  40 172 

7 не склав  24 124  41 175 

8 не склав  25 127  42 178 

9 не склав  26 130  43 181 

10 не склав  27 133  44 184 

11 не склав  28 136  45 187 

12 не склав  29 139  46 190 

13 не склав  30 142  47 193 

14 не склав  31 145  48 196 

15 не склав  32 148  49 199 

16 100  33 151  50 200 

Для кожного вступника передбачається 50 тестових завдань. По кожному 

завданню передбачається 4 варіанти відповіді, з яких вступник повинен 

вибрати вірну. Максимальна кількість балів, які вступник може набрати за 

виконання тестових завдань становить 200 балів. 

Приймальна комісія допускає до участі у конкурсному відборі для вступу 

на навчання на основі раніше здобутого ступеня «бакалавр»/ освітньо-

кваліфікаційного рівня «спеціаліст»/ ступеня «магістр», вступників, які при 

складанні фахового вступного випробування отримали не менше 100 балів. 

Тривалість фахового вступного випробування – 1 година. 
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ЗМІСТ ВСТУПНИХ ФАХОВИХ ВИПРОБУВАНЬ  

В РОЗРІЗІ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН  
 

1. Фінансовий облік 
 

Тема 1.Основи побудови фінансового обліку 

Облік: сутність, призначення, види та принципи. Правове регулювання 

обліку в Україні. Загальні засади відображення господарських операцій у 

фінансовому обліку. Організація обліку на підприємстві. 
 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Економічна сутність грошового обігу та розрахунків. Касові операції: 

загальний порядок ведення, документування, відображення на рахунках обліку. 

Засоби обмеження готівкового обігу в Україні. Грошові кошти на рахунках 

підприємства у банках: загальні засади організації безготівкового обігу, 

документування, відображення на рахунках обліку. Характеристика рахунків з 

обліку інших грошових коштів. Розкриття інформації про готівкові грошові 

кошти у фінансовій звітності. Автоматизація обліку готівкових операцій 
 

Тема 3. Облік поточних фінансових інвестицій 

Визнання, класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій. 

Відображення господарських операцій з поточними фінансовими інвестиціями 

на рахунках бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про поточні 

фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Автоматизація обліку поточних 

фінансових інвестицій. 
 

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Визнання, класифікація та оцінка довгострокових фінансових інвестицій. 

Відображення господарських операцій з довгостроковими фінансовими 

інвестиціями на рахунках бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про 

довгострокові інвестиції у фінансовій звітності. Автоматизація обліку 

довгострокових фінансових інвестицій. 
 

Тема 5. Облік дебіторської заборгованості 

Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік 

поточної дебіторської заборгованості за товарними операціями. Облік поточної 

дебіторської заборгованості за нетоварними операціями. Облік резерву 

сумнівних боргів. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Розкриття 

інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності. 

Автоматизація обліку дебіторської заборгованості. 
 

Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних 

активів 

Економічна сутність, визнання і оцінка необоротних матеріальних 

активів. Документування господарських операцій з обліку основних засобів та 

інших необоротних матеріальних активів. Облікове відображення операцій з 

руху основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. Облік 

зносу, амортизації основних засобів та інших необоротних матеріальних 
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активів. Розкриття інформації про основні засоби та інші необоротні 

матеріальні активи у фінансовій звітності. Автоматизація обліку основних 

засобів та інших необоротних матеріальних активів. 
 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 

Визнання, класифікація і оцінка нематеріальних активів. Документування 

господарських операцій з обліку нематеріальних активів. Характеристика 

рахунків обліку нематеріальних активів. Облік капітальних інвестицій у 

придбання (створення) нематеріальних активів. Облік операцій з руху 

нематеріальних активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у 

фінансовій звітності. Автоматизація обліку нематеріальних активів. 
 

Тема 8. Облік виробничих запасів 

Сутність, класифікаційні групи, визнання та оцінка виробничих запасів. 

Організація аналітичного (складського) обліку виробничих запасів. 

Документування операцій з руху виробничих запасів. Синтетичний облік 

виробничих запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Розкриття інформації про виробничі запаси у фінансовій звітності. 

Автоматизація обліку виробничих запасів. 
 

Тема 9. Облік сировини і матеріалів 

Визнання, оцінка, класифікаційні групи сировини й матеріалів. 

Документування операцій з руху сировини й матеріалів. Синтетичний облік 

сировини й матеріалів. Облік будівельних матеріалів, матеріалів переданих в 

переробку, матеріалів сільськогосподарського призначення. Розкриття 

інформації про сировину і матеріали у фінансовій звітності. Автоматизація 

обліку сировини і матеріалів. 
 

Тема 10. Облік палива і готової продукції 

Поняття, оцінка та класифікаційні групи палива та готової продукції. 

Документування операцій з обліку палива і готової продукції. Порядок 

формування первісної вартості та облік операцій з надходження і руху готової 

продукції. Облік браку на виробництві. Облік напівфабрикатів. Облік товарів і 

тари. Розкриття інформації про паливо, готову продукцію, товари у фінансовій 

звітності. Автоматизація обліку палива і готової продукції. 
 

Тема 11. Облік витрат виробництва 

Економічний зміст, класифікація, визнання витрат. Облік витрат 

виробництва та загальновиробничих витрат. Групування витрат за 

економічними елементами. Розкриття інформації про витрати у фінансовій 

звітності. Автоматизація обліку витрат. 
 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 

Економічний зміст та особливості визнання витрат майбутніх періодів. 

Документування та відображення витрат майбутніх періодів на рахунках 

бухгалтерського обліку. Розкриття інформації про витрати майбутніх періодів у 

фінансовій звітності. Автоматизація обліку витрат майбутніх періодів. 
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Тема 13. Облік короткострокових зобов’язань 

Визнання, класифікація та оцінка короткострокових зобов’язань. 

Документування короткострокових зобов’язань. Облік короткострокових 

кредитів та поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Облік 

відсотків за кредитами банку. Облік поточної заборгованості за 

довгостроковими зобов’язаннями. Облік короткострокових векселів. 

Документування фактів виникнення й погашення короткострокових 

зобов’язань. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік 

розрахунків за іншими операціями. Облік розрахунків з іншими кредиторами. 

Розкриття інформації про короткострокові зобов’язання у фінансовій звітності 

підприємства. 
 

Тема 14. Облік довгострокових зобов’язань 

Визнання, класифікація та оцінка довгострокових зобов’язань. 

Документування довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових кредитів. 

Облік заборгованості за облігаціями, фінансовою орендою. Облік відстрочених 

податкових зобов’язань. Облік інших довгострокових зобов’язань. Облік 

фінансової допомоги на поворотній та безповоротній основі. Розкриття 

інформації про довгострокові зобов’язання у фінансовій звітності підприємства. 
 

Тема 15. Облік праці та її оплати 

Економічний зміст оплати праці, її форми і системи. Облік спискового 

складу працівників та робочого часу. Складові фонду оплати праці. 

Документування праці та розрахунку її оплати. Облік нарахування оплати 

праці. Облік утримань з оплати праці та депонентів. Розкриття інформації про 

заборгованість з оплати праці у фінансовій звітності підприємства. 
 

Тема 16. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів 

Економічний зміст податків та обов’язкових платежів до фондів 

соціального страхування (єдиний соціальний внесок). Документування 

розрахунків за податками та платежами до фондів соціального страхування та 

забезпечення. Облік розрахунків за прямими податками. Облік розрахунків за 

непрямими податками. Облік розрахунків за іншими податками, зборами та 

платежами. Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним соціальним 

страхуванням (єдиний соціальний внесок). Розкриття інформації про 

розрахунки з бюджетом за податками та внесками до фондів у фінансовій 

звітності. 
 

Тема 17. Облік доходів і витрат 

Визнання, класифікація та оцінка витрат за видами діяльності. Визнання, 

класифікація та оцінка доходів за видами діяльності. Документування фактів 

здійснення витрат та отримання доходів. Облік витрат виробництва, методи 

калькулювання собівартості продукції. Облік витрат за видами діяльності. 

Облік доходів за видами діяльності. Розкриття інформації про доходи і витрати 

у фінансовій звітності підприємства. 
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Тема 18. Облік доходів майбутніх періодів 

Визнання та оцінка доходів майбутніх періодів. Документування фактів 

отримання доходів майбутніх періодів. Синтетичний та аналітичний облік 

доходів майбутніх періодів. Розкриття інформації про доходи майбутніх 

періодів у фінансовій звітності підприємства. 
 

Тема 19.Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Порядок закриття операційних та результативних рахунків та визначення 

фінансових результатів за видами діяльності. Облік фінансових результатів у 

розрізі видів діяльності. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) 

та його використання. Розкриття інформації про фінансові результати у 

фінансовій звітності підприємства. 
 

Тема 20. Облік власного капіталу 

Економічний зміст та класифікація власного капіталу підприємств. 

Процедура формування зареєстрованого (статутного) та пайового капіталу 

підприємств. Документування операцій з власним капіталом. Облік 

зареєстрованого та пайового капіталу та розрахунків з учасниками. Облік 

капіталу у дооцінках. Облік додаткового капіталу. Облік резервного капіталу. 

Облік вилученого капіталу. Облік забезпечень зобов’язань. Облік цільового 

фінансування. Облік страхових резервів. Розкриття інформації про власний 

капітал у фінансовій звітності підприємства.  
 

Тема 21. Облік неоплаченого капіталу 

Економічний зміст неоплаченого капіталу. Документування операцій з 

неоплаченим капіталом. Синтетичний облік неоплаченого капіталу. Розкриття 

інформації про неоплачений капітал у фінансовій звітності підприємства.  
 

Тема 22. Фінансова звітність підприємства 

Поняття про систему звітності підприємства та її користувачів. 

Підготовчі роботи до складання фінансової звітності підприємства. Склад 

статей та формування Балансу (Звіту про майновий стан). Склад статей та 

формування Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід). Склад 

статей та формування Звіту про рух грошових коштів. Склад статей та 

формування Звіту про власний капіталу. Склад статей та формування приміток 

до фінансової звітності з додатками до них. Взаємоув’язка показників звітності.  
 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА INTERNET-

РЕСУРСІВ  
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Бабіч В. В., Сагова С. В. – К. : КНЕУ, 2007. – 288 с. 
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2006. – 1088 с.  
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[підручник] / [Огійчук М. Ф., Плаксієнко В. Я., Панченко Л. Г. та ін.] ; 3 вид., 
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фінансів України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

15. Конституція України № 254к/96-ВР від 28 черв. 1996 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua.   

16. Лист Мінфіну України «Про облікову політику» № 31-34000-10-

5/27793 від 21 груд. 2005 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 

Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.  

17. Лист Мінфіну України «Про суттєвість у бухгалтерському обліку і 

звітності» № 04230-04108 від 29 лип. 2003 р. [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.  

18. Методичні рекомендації з планування обліку і калькулювання 

продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств № 132 від 18 трав. 

2001 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.   

19.  Методичні рекомендації щодо застосування регістрів журнально-

ордерної форми обліку для сільськогосподарських підприємств від № 390 від 4 

черв. 2009 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua.   

20. Міжгалузеві нормативи чисельності працівників бухгалтерського 

обліку, затверджено Наказом Міністерства праці та соціальної політики 

України № 69 від 26 верес. 2003 р. / Ліга закон. - Режим доступу : 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/FIN7694.html. 

21. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 : [Пер. з англ.] / 

За ред. С. Ф. Голова. – К. : ФПБАУ, 2001. – 1272 с. 

22. Наказ Міністерства аграрної політики України «Про погодження 

облікової політики підприємства» № 254 від 11. квіт. 2007 р. [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.  

23. Наказ Міністерства статистики України «Про затвердження типових 

форм первинного обліку по розрахунках із робітниками та службовцями по 

заробітній платі» № 144 від 22 трав. 1996 р. [Електронний ресурс] / 

Міністерство статистики України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

24. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності» № 73 від 07 лют. 2013 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http:/ 

www.rada.gov.ua. 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


Програма фахових вступних випробувань 

 14 

25. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

«Консолідована фінансова звітність» № 628 від 27. черв. 2013 р. [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13. 

26. Податковий кодекс України № 2755-VІ від 2 груд. 2010 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua. 

27. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене 

Наказом Міністерства фінансів України № 879 від 02 вер. 2014 р. [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1365-14. 

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах» № 137 від 28 трав. 1999 р. [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» № 

92 від 27 квіт. 2000 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні 

активи» № 242 від 18 жовт. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» № 246 від 

20 жовт. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська 

заборгованість» № 237 від 8 жовт. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» № 

20 від 31 січ. 2000 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові 

інвестиції» № 91 від 26 квіт. 2000 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові 

інструменти» № 559 від 30 листоп. 2001 р. [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» № 181 

від 28  лип. 2000 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» № 290 від 

29 листоп. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» № 318 

від 31 груд. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на 

http://www.rada.gov.ua/
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прибуток» № 353 від 28 груд. 2000 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні 

контракти» № 205 від 28 квіт. 2001 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання 

підприємств» № 163 від 7 лип. 1999 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін 

валютних курсів» № 193 від 10 серп. 2000 р. [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив інфляції» 

№ 147 від 28 лют. 2002 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 

Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття 

інформації щодо пов'язаних сторін» № 303 від 18 черв. 2001 р. [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на 

акцію» № 344 від 16 лип. 2001 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб'єкта малого підприємництва»  № 39 від 25 лют. 2000 р. (у редакції наказу 

МФУ № 25 від 24 січ. 2011 р.) [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – 

Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати 

працівникам»  № 601 від 28 жовт. 2003 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні 

активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» № 617 від 7 листоп. 

2003 р. (у редакції наказу МФУ № 1100 від 3 жовт. 2007 р.) [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення 

корисності активів» № 817 від 24 груд. 2004 р. [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

50. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова 

звітність за сегментами» № 412 від 19 трав. 2005 р. [Електронний ресурс] / 

Верховна Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

51. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні 

активи» № 790 від 18 листоп. 2005 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

52. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові 

витрати» № 415 від 28 квіт. 2006 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

53. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна 
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нерухомість» № 779 від 2 лип. 2007 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

54. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 «Витрати на 

розвідку запасів корисних копалин» № 1090 від 26 серп. 2008 р. [Електронний 

ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

55. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 «Платіж на основі 

акцій» № 1577 від 30 груд. 2008 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

56. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 35 «Податкові 

різниці» № 27 від 25 січ. 2011 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. 

– Режим доступу : http:/ www.rada.gov.ua. 

57. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, № 637 від 15 груд. 2004 р. / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua.   

58. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку № 88 від 24 трав. 1995 р. [Електронний ресурс] / 

Міністерство фінансів України. – Режим доступу : http:// www.rada.gov.ua. 

59. Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку 

виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, 

постанова КМУ № 1266 від 26 верес. 2005 р. . [Електронний ресурс] / Верховна 

Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

60. Порядок розрахунку середнього заробітку № 100 від 8 лют. 1995 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua. 

61. Постанова «Про затвердження Порядку визначення розміру збитків 

від розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей» № 116 

від 22 січ. 1996 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим 

доступу : http://www.rada.gov.ua. 

62. Правила використання готівкової іноземної валюти на території 

України № 200 від 30 трав. 2007 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

63. Про затвердження Методичних рекомендацій по застосуванню 

регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами, наказ Мінфіну 

України № 422 від 25 черв. 2003 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

64. Про затвердження типових форм первинних облікових документів з 

обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів № 145  від 22 трав. 1996 р. 

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua. 

65. Про затвердження типових форм первинного обліку об’єктів права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів, наказ Мінфіну 

України № 732 від 22 лист. 2004 р. [Електронний ресурс] / Верховна Рада 

України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

66. Про затвердження форм первинних документів для обліку основних 

засобів, наказ Мінстату України № 352 від 29 груд.1995 р. [Електронний 

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
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ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua. 

67.  Цивільний кодекс України № 435-VІ від 16 січ. 2003 р.  

[Електронний ресурс] / Верховна Рада України. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua.  
 

Перелік професійних періодичних видань 

1. «Актуальні проблеми економіки». 

2. «Баланс». 

3. «Баланс-Агро». 

4. «Бухгалтерія в сільському господарстві». 

5. «Бухгалтерія». 

6. «Бухгалтерський облік і аудит». 

7. «Вісник податкової служби України». 

8. «Все для бухгалтера в торгівлі». 

9. «Все про бухгалтерський облік». 

10. «Галицькі контракти». 

11. «Дебет-Кредит». 

12. «Економіка АПК». 

13. «Економіка України». 

14. «Облік і фінанси АПК». 

15. «Податки і бухгалтерський облік». 

16. «Пропозиція». 

17. «Урядовий кур’єр». 

18. «Фінанси України». 

19. «Школа бухгалтера». 
 

Список ІНТЕРНЕТ-ресурсів 

1. http://magazine.faaf.org.ua/content/section/4/35/  рубрикатор журналу 

«Облік і фінанси АПК» 

2. library-poltava.at.ua – сайт Полтавської обласної універсальної 

бібліотеки ім. І.П. Котляревського 

3. http://www.nbuv.gov.ua/ - сайт бібліотеки ім. В.І. Вернадського 

4. http://www.rada.gov.ua/ - сайт Верховної Ради України 

5. www.apu.com.ua – сайт Аудиторської Палати України 

6. www.vobu.com.ua – сайт газети «Все про бухгалтерський облік» 

7. www.visnuk.com.ua – сайт журналу «Вісник податкової служби 

України» 

8. www.balance.ua – сайт журналу «Баланс» 

9. www.dtkt.com.ua – сайт журналу «Дебет-Кредит» 
 

2. Управлінський облік 
 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Роль управлінського обліку в системі менеджменту. Еволюція 

управлінського обліку та його сучасні концепції. Організація управлінського 

обліку. Професійні організації та етичні норми фахівців з управлінського 

http://www.rada.gov.ua/
http://magazine.faaf.org.ua/content/section/4/35/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.apu.com.ua/
http://www.vobu.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.balance.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
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обліку. 
 

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат 

Мета і напрямки класифікації витрат. Моделі поведінки витрат. 

Визначення функції витрат. 
 

Тема 3. Методи обліку і калькулювання витрат 

Мета і сутність калькулювання витрат. Облік і розподіл непрямих витрат. 

Калькулювання за замовленнями та процесами. Калькулювання повних і 

змінних витрат. 
 

Тема 4. Склад витрат виробництва 

Зміст витрат виробництва, класифікація. Загальна схема обліку витрат 

виробництва. 
 

Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами 

Особливості обліку витрат і калькуляція собівартості продукції в 

сільському господарстві. Облік витрат і калькуляція собівартості допоміжних 

виробництв. Облік витрат і калькуляція собівартості продукції рослинництва. 

Облік витрат і калькуляція собівартості продукції тваринництва. Облік витрат і 

калькуляція собівартості продукції промислових виробництв. Облік витрат і 

калькуляція собівартості обслуговуючих виробництв. 
 

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 

Суть системи калькулювання за змінними витратами. Маржинальний 

дохід. Моделі калькулювання змінних витрат. 
 

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

Суть системи нормативного методу калькулювання. Встановлення і зміна 

стандартів.  
 

Тема 8. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Мета і методи аналізу взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток”. Аналіз 

чутливості прибутку. Аналіз взаємозв’язку „витрати – обсяг – прибуток” за 

умов асортименту. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв’язку 

„витрати – обсяг – прибуток”. 
 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації. Аналіз 

варіантів альтернативних рішень. Оптимальне використання ресурсів за умов 

обмежень. Рішення стосовно запасів. Рішення стосовно ціноутворення. Модель 

прийняття рішення за умов невизначеності. 
 

Тема 10. Бюджетування і контроль 

Сутність бюджетування та його організація. Складання та 

взаємоузгодження бюджетів. Контроль за виконання бюджетів і аналіз 

відхилень. 

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності 
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Концепція центрів та обліку відповідальності. Оцінка діяльності центрів 

витрат. Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка діяльності центрів прибутку. 

Організація обліку відповідальності за методом „тариф – година – машина”. 

Оцінка діяльності центрів інвестицій. Трансфертне ціноутворення. 
 

Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку 

Склад системи бухгалтерського обліку. Внутрішня та зовнішня звітність: 

використання. 
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3. Облік і звітність в оподаткуванні 
 

Тема 1. Організація обліку у системі оподаткуванні. 

Принципи податкового законодавства України. Поняття податку, збору, 

їх класифікація. Функції податків. Елементи податку та їх характеристика. 

Загальнодержавні та місцеві податки і збори. Поняття податкового обліку та 

його основні характеристики. Спільні риси та розбіжності бухгалтерського та 

податкового обліку. Предмет податкового обліку та методи його ведення на 

підприємстві. Предмет та методи ведення податкового обліку. Сучасні підходи 

до ведення податкового обліку. 

Тема 2. Облікове забезпечення справляння податку на прибуток 
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Суб’єкти та об’єкт оподаткування, ставки податку на прибуток, порядок 

сплати податку. Платники податку на прибуток. Порядок формування об’єкта 

оподаткування. Податкова база. Ставки податку на прибуток. Порядок сплати 

податку на прибуток. Доходи та витрати підприємства в податковому обліку – 

поняття, склад, порядок визнання. Амортизація основних засобів і 

нематеріальних активів: поняття та методи нарахування. Декларація з податку 

на прибуток підприємств. Структура податкової декларації з податку на 

прибуток підприємства та додатки до неї. Строки надання податкової 

декларації до податкових органів. Адміністративна відповідальність платника 

податку на прибуток. 
 

Тема 3. Податок на додану вартість: документування, облік, звітність. 

Платники податку на додану вартість, умови їх реєстрації. Податкові 

періоди. Податок на додану вартість та його характеристика. Платники ПДВ та 

їх реєстрація. Звітний податковий період. Об’єкт оподаткування податком на 

додану вартість. Порядок визначення бази оподаткування, ставки податку. 

Визначення об’єкту оподаткування податком на додану вартість. 

Документальне забезпечення розрахунків з бюджетом за податком на додану 

вартість. Податкове зобов’язання, податковий кредит та дата їх виникнення. 

Декларація з ПДВ. Структура податкової декларації з ПДВ. Види податкової 

декларації. Порядок заповнення податкової декларації. Строки надання 

податкової декларації до податкових органів. Адміністративна відповідальність 

платника податку на додану вартість. 
 

Тема 4. Податок на доходи фізичних осіб: сутність, документування, облік, 

звітність. 

Платники податку, об’єкт та база оподаткування, ставки податку. 

Податок на доходи фізичних осіб та його платники. Об’єкт оподаткування 

ПДФО резидента та нерезидента України. Склад оподатковуваного доходу 

фізичних осіб. Доходи фізичних осіб, що не включаються до розрахунку 

оподатковуваного доходу. Ставки податку. Податкова соціальна пільга – 

сутність та правила застосування. Сутність та правила застосування податкової 

соціальної пільги. Порядок розрахунку та розмір податкової соціальної пільги. 

Застосування податкової соціальної пільги для різник категорій фізичних осіб. 

Особливості оподаткування окремих видів доходів. Військовий збір: платники 

податку, об’єкт та база оподаткування, ставки податку. Звітність з ПДФО. 

Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь 

платників податку, і сум утриманого з них податку. Види податкового 

розрахунку. Порядок заповнення податкового розрахунку. Строки надання 

податкового розрахунку до податкових органів. Адміністративна 

відповідальність платника податку з доходів фізичних осіб. 
 

Тема 5. Облікове забезпечення справляння екологічного податку 

Платники податку, об’єкт та база оподаткування, ставки податку.  

Порядок оподаткування операцій за викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення. Порядок 
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оподаткування операцій за скиди забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об'єкти. Порядок оподаткування операцій за розміщення відходів (крім 

розміщення окремих видів (класів) відходів як вторинної сировини, що 

розміщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів господарювання). 

Порядок оподаткування операцій за утворення радіоактивних відходів 

(включаючи вже накопичені). Порядок оподаткування операцій за утворення 

радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені). Порядок оподаткування 

операцій за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензії строк. Відображення в обліку та 

податковій звітності розрахунків з бюджетом за екологічним податком. 

Адміністративна відповідальність платника екологічного податку. 
 

Тема 6. Облікове забезпечення справляння податку на майно 

Порядок нарахування, сплати, відображення в обліку та податковій 

звітності податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Порядок 

нарахування, сплати, відображення в обліку та податковій звітності 

транспортного податку. Порядок нарахування, сплати, відображення в обліку та 

податковій звітності плати за землю. Порядок нарахування, сплати, 

відображення в обліку та податковій звітності туристичного збору та збору за 

місця для паркування транспортних засобів. Адміністративна відповідальність 

платника податку на майно. 
 

Тема 7. Єдиний податок платників І – ІV груп: сутність, документування, 

облік, звітність. 

Загальне поняття спрощеної системи оподаткування. Критерії визнання 

суб’єктами малого підприємництва. Групи суб’єктів господарювання для 

сплати єдиного податку. Обмеження суб’єктів господарювання за видами 

діяльності при обранні спрощеної системи оподаткування. податки та збори, що 

не сплачуються спрощенцями. Порядок визначення доходів та їх склад. Склад 

доходів суб’єктів господарювання, що обрали спрощену систему 

оподаткування. Дата визнання доходів при розрахунку єдиного податку. Ставки 

єдиного податку. Фіксовані та відсоткові ставки єдиного податку. Перехід 

платників єдиного податку до інших груп. Особливості оподаткування 

платників єдиного податку ІV групи. Порядок і строки сплати, звітність 

платників єдиного податку. Податковий звітний період платників єдиного 

податку. Порядок нарахування та сплати єдиного податку. Порядок заповнення 

розрахунку єдиного податку. Види податкового розрахунку. Адміністративна 

відповідальність платника єдиного податку. 
 

Тема 8. Облікове забезпечення інших податків та зборів. 

Податковий облік та звітність акцизного податку. Платники акцизного 

податку та об’єкт оподаткування. База оподаткування, ставки та порядок 

обчислення акцизного податку. Порядок маркування підакцизної продукції. 

Дата виникнення податкових зобов’язань щодо підакцизних товарів. 

Податковий звітний період, строки сплати та звітність акцизного податку. 

Податковий облік та звітність з рентної плати. Податковий облік та звітність 
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туристичного збору. Об’єкт оподаткування та ставки туристичного збору. 

Пільги щодо сплати туристичного збору. Платники та строки сплати 

туристичного збору. База оподаткування для визначення суми туристичного 

збору. Порядок звітування та сплати туристичного збору. Збір за місця для 

паркування транспортних засобів. Платники збору за місця для паркування 

транспортних засобів. Об’єкт та база оподаткування, ставки збору за місця для 

паркування транспортних засобів. Методика нарахування та сплати збору за 

місця для паркування транспортних засобів. Звітний період, звітність зі збору за 

місця для паркування транспортних засобів. 
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