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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Особи, які здобули освітній ступінь бакалавра (спеціаліста) за 
відповідною спеціальністю у ХКТЕІ в попередні роки або в іншому 
закладі вищої освіти, беруть участь у загальному конкурсі за 
результатами фахових вступних випробувань.

Для проведення конкурсних фахових вступних випробувань на 
навчання на базі раніш здобутих освітніх ступенів наказом ректора 
ХКТЕІ створюються фахові атестаційні комісії, діяльність яких 
регламентується Положенням про приймальну комісію ХКТЕІ.

Фахові вступні випробування проводяться фаховими
атестаційними комісіями за програмами, затвердженими головою 
приймальної комісії ХКТЕІ.

Вступні випробування проводяться на комп’ютерах у формі 
тестового контролю знань в підготовленій для проведення іспиту 
аудиторії. Під час комп’ютерного тестування вступник самостійно 
вводить відповіді у комп’ютер. Система фіксує: час початку
тестування, час завершення тестування, набрано балів. Під час 
комп'ютерного тестування завдання для кожного вступника 
вибираються програмою випадково із загального обсягу наданих 
тестових завдань з фахових дисциплін відповідних спеціальностей. 
Результат вступних випробувань, проведених з використанням 
комп’ютерної техніки, разом з кількістю набраних балів 
роздруковуються на паперових носіях та підписуються вступником.

Змістовно-методичне забезпечення вступних випробувань для 
зарахування бакалаврів на навчання за освітнім ступенем магістр за 
спеціальністю 071 Облік і оподаткування здійснюють науково- 
педагогічні працівники кафедри фінансів, обліку та аудиту.

На вступні випробування виносяться програмні завдання з 
наступних дисциплін:

1. Організація і методика аудиту
2. Фінансовий облік
Мета: перевірка достатньої якості знань, умінь та навичок для 

подальшого навчання за освітнім ступенем магістр.
Завдання: виявити необхідний рівень навичок та уміння 

застосовувати інтегральні знання програмного матеріалу дисциплін 
відповідної спеціальності.
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Організація і методика аудиту

Тема 1. Організація аудиторської фірми та 
аудиторських послуг

Визначення аудиторської фірми як юридичної особи, 
створеної відповідно до законодавства з питань діяльності 
господарських товариств, яка має право вести виключно 
аудиторську діяльність. Порядок та умови створення 
аудиторських фірм. Організація роботи та планування 
аудиторських перевірок. Поділ забезпечення аудиторських фірм 
на інформаційне, методичне, технічне, ергономічне та ін. 
Звітність аудиторських фірм.

Особливості організації аудиторських послуг. Порядок 
надані документації організаційного характеру. Порядок 
проведення аудиторських послуг та оформлення підсумкової 
документації.

Тема 2. Організація внутрішнього аудиту
Сутність внутрішнього аудиту та його місце в системі 

внутрішнього контролю, його організація і необхідність. Функції 
та завдання внутрішнього аудиту. Об'єкти внутрішнього аудиту. 
Формування методології внутрішнього аудиту.

Тема 3. Методика аудиту установчих документів та 
облікової політики

Законодавча та нормативні бази аудиту установчих 
документів облікової політики. Джерела інформації аудиту 
установчих документів та облікової політики і аудиторські 
процедури, які використовуються під час аудиторської 
перевірки. Типові порушення, які зустрічаються під час аудиту 
установчих документів та облікової політики.

Тема 4. Методика аудиту необоротних активів
Методика аудиту операцій з основними засобами 

(надходження, переміщення, вибуття та ліквідації). Методика 
аудиту ремонту основних засобів, нематеріальних активів. 
Законодавча та нормативні бази аудиту необоротних активів,
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джерела інформації, процедури аудиту. Робочі документи 
аудитора, які складаються під час аудиту необоротних активів. 
Типові порушення, які зустрічаються під час аудиту 
необоротних активів.

Тема 5. Методика аудиту запасів і незавершеного 
виробництва

Методика аудиту запасів і незавершеного виробництва. 
Законодавча та нормативні бази аудиту запасів та незавершеного 
виробництва. Джерела інформації аудиту запасів та 
незавершеного виробництва. Процедури аудиту запасів і 
незавершеного виробництва. Робочі документи аудитора, які 
складаються під час аудиту запасів і незавершеного 
виробництва. Типові порушення, які зустрічаються під час 
аудиту запасів і незавершеного виробництва.

Тема 6. Методика аудиту грошових коштів і 
дебіторської заборгованості

Методика аудиту грошових коштів і дебіторської 
заборгованості. Законодавча та нормативні бази аудиту 
грошових коштів і дебіторської заборгованості. Джерела 
інформації аудиту грошових коштів і дебіторської 
заборгованості. Процедури аудиту грошових коштів і 
дебіторської заборгованості. Робочі документи аудитора, які 
складаються під час аудиту грошових коштів і дебіторської 
заборгованості. Типові порушення, які трапляються під час 
аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості.

Тема 7. Методика аудиту доходів, витрат і фінансових 
результатів

Методика аудиту доходів, витрат і фінансових 
результатів. Законодавча та нормативні бази аудиту доходів, 
витрат і фінансових результатів. Джерела інформації аудиту 
доходів, витрат і фінансових результатів. Процедури аудиту 
доходів, витрат і фінансових результатів. Робочі документи 
аудитора, які складаються під час аудиту доходів, витрат і
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фінансових результатів. Типові порушення, які зустрічаються 
під час аудиту доходів, витрат і фінансових результатів.

Тема 8. Методика аудиту капіталу і зобов'язань
Методика аудиту капіталу і зобов'язань. Законодавча та 

нормативна бази аудиту капіталу і зобов'язань. Джерела 
інформації аудиту капіталу і зобов'язань. Процедури аудиту 
капіталу і зобов'язав. Робочі документи аудитора які 
складаються під час аудиту капіталу аудиторської діяльності.

Тема 9. Методика аудиту фінансової звітності
Методика аудиту фінансової звітності. Законодавча та 

нормативні бази аудиту фінансової звітності. Джерела 
інформації аудиту фінансової звітності.

Процедури аудиту фінансової звітності. Робочі документи 
аудитора, які складаються під час аудиту фінансової звітності. 
Типові порушення які зустрічаються під час аудиту фінансової 
звітності.
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Фінансовий облік

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Фінансовий облік, його суть. Організація обліку за 

національними стандартами. Зміст та призначення стандартів 
бухгалтерського обліку.

Основні фактори та складові облікової політики. Наказ 
про облікову політику підприємства.

Тема 2. Облік грошових коштів
Облік касових операцій. Положення про ведення касових 

операцій. Документування касових операцій. Синтетичний та 
аналітичний облік грошових коштів в касі. Інвентаризація 
грошових коштів.

Облік операцій з іншими грошовими коштами.
Загальні принципи організації та обліку безготівкових 

розрахунків. Документування господарських операцій за 
рахунками в банках. Синтетичний облік операцій за рахунками в 
банках. Аналітичний облік операцій за рахунками в банках.

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості та витрат 
майбутніх періодів

Характеристика П(С)БО 10 «Дебіторська заборгованість».
Облік розрахунків з покупцями та замовниками. Поняття 

векселів. Облік операцій з короткостроковими векселями 
одержаними. Облік резервів сумнівних боргів

Облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок видачі 
грошових коштів під звіт. Документальне оформлення 
розрахунків з підзвітними особами. Синтетичний та аналітичний 
облік розрахунків з підзвітними особами.

Облік розрахунків з відшкодування завданих збитків.
Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік витрат 

майбутніх періодів.
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Тема 4. Облік поточних та довгострокових 
фінансових інвестицій

П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Поняття фінансових 
інвестицій. Відображення в обліку поточних фінансових 
інвестицій. Облік довгострокових фінансових інвестицій.

Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних
активів

Облік основних засобів. Визначення основних понять 
відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Оцінка основних за
собів, документування господарських операцій з руху основних 
засобів. Облік капітальних інвестицій у придбання 
(виготовлення) основних засобів. Синтетичний та аналітичний 
облік основних засобів. Поняття зносу (амортизації) основних 
засобів. Інвентаризація основних засобів.

Поняття інших необоротних матеріальних активів. 
Синтетичний та аналітичний облік інших необоротних 
матеріальних активів.

Тема 6. Облік нематеріальних активів
Визначення основних понять згідно з П(С)БО 8 

«Нематеріальні активи». Нематеріальні активи, їх поняття та 
види. Документування господарських операцій з руху 
нематеріальних активів. Облік капітальних інвестицій у 
придбання (створення) нематеріальних активів. Амортизація 
нематеріальних активів.

Облік руху нематеріальних активів

Тема 7. Облік на торговельних підприємствах
Документальне оформлення надходження товарів і тари 

на роздрібних торговельних підприємствах. Документальне 
оформлення роздрібного продажу товарів за готівку і в кредит. 
Документальне оформлення іншого вибуття товарів і тари. 
Звітність матеріально відповідальних осіб і облік товарів і тари 
роздрібних торговельних підприємств. Інвентаризація товарів і 
тари на роздрібних торговельних підприємствах.

1 0

Документальне оформлення руху товарів і тари на 
оптових підприємствах. Облік товарів і тари в місцях зберігання 
та звітність матеріально відповідальних осіб. Синтетичний і 
аналітичний облік товарів і тари на оптових підприємствах. 
Порядок проведення та документальне оформлення 
інвентаризації товарів і тари на оптових підприємствах

Тема 8. Облік на підприємствах ресторанного 
господарства

Загальна характеристика підприємств ресторанного 
господарства. Калькулювання продажних цін на підприємствах 
громадського харчування. Документальне оформлення операцій 
кухні, обіднього залу та бару. Складання, перевірка, приймання 
та опрацювання звітів матеріально відповідальних осіб. 
Синтетичний облік руху продуктів, тари, готової продукції та 
особливості інвентаризації на підприємствах громадського 
харчування.

Тема 9. Облік на заготівельних підприємствах
Ціни на сільськогосподарські сировину та продукцію. 

Документальне оформлення закупівлі сільськогосподарської 
продукції та сировини. Документальне оформлення реалізації та 
відпускання сільськогосподарської продукції та сировини.

Облік сільськогосподарської продукції та сировини на 
складах і заготівельних пунктах. Звітність завідувачів складів.

Синтетичний та аналітичний облік сільськогосподарської 
продукції та сировини. Особливості інвентаризації 
сільськогосподарської продукції та сировини

Тема 10. Облік виробничих запасів
Загальна характеристика виробничих підприємств. 

Завдання обліку на виробничих підприємствах. Документальне 
оформлення руху сировини, матеріалів і палива. Звітність 
матеріально відповідальних осіб. Синтетичний та аналітичний 
облік виробничих запасів.



Тема 11. Облік витрат виробництва та готової 
продукції

Класифікація витрат виробництва згідно з П(С)БО 16 
«Витрати». Документування виробничих операцій. Звітність 
матеріально відповідальних осіб на виробництві. Перевірка та 
бухгалтерська обробка звітів матеріально відповідальних осіб на 
виробництві. Облік прямих виробничих витрат. Облік 
загальновиробничих витрат. Принципи розподілу 
загальновиробничих витрат.

Документальне оформлення руху готової продукції. 
Звітність матеріально відповідальних осіб про рух готової 
продукції. Облік руху готової продукції.

Облік браку на виробництві.

Тема 12. Облік короткострокових зобов’язань
Визнання та оцінка зобов’язань. Характеристика 

поточних зобов’язань.
Облік короткострокових кредитів банків. Овердрафт, 

його суть та відображення в обліку. Облік поточної 
заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями.

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, 
послуги. Облік поточної заборгованості за розрахунками з 
одержаних авансів та з різними кредиторами.

Суть вексельного обігу. Облік векселів виданих. Облік 
отриманих векселів.

Відображення в обліку операцій за позиками, виданими 
працівникам на індивідуальні потреби.

Тема 13. Облік довгострокових зобов’язань
Суть довгострокових зобов’язань. Поняття вартості 

грошей в часі. Облік довгострокових позик банку. Облік 
довгострокових зобов’язань за облігаціями.

Визначення суми поточної заборгованості за 
довгостроковими зобов’язаннями, відображення їх в обліку.
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Тема 14. Облік праці та її оплати
Державне регулювання оплати праці. Види й форми 

оплати праці. Визначення оплати за час виконання державних та 
громадських обов’язків. Порядок оплати за час хвороби. 
Порядок оплати відпусток.

Визначення суми військового збору. Порядок визначення 
податку з доходу фізичних осіб. Податкова соціальна пільга. 
Розрахункова відомість, порядок її складання. Облік розрахунків 
за виплатами працівникам.

Єдиний соціальний внесок. Відображення в обліку 
розрахунків за єдиним соціальним внеском.

Визначення суми оплати за час простою, за допущений 
брак. Порядок утримання із суми оплати за рішенням судових 
органів.

Тема 15. Облік розрахунків за податками та обов’язковими
платежами

Облік розрахунків за податками. Облік податку на 
додану варість. Облік податку на прибуток. Відстрочені податки. 
Облік розрахунків за іншими платежами.

Облік розрахунків зі страхування майна.

Тема 16. Облік доходів та витрат
Визнання та класифікація доходів. Облік доходу від 

операційної діяльності. Облік доходів від інвестиційної та 
фінансової діяльності. Облік інших доходів. Доходи отримані у 
вигляді цільового фінансування.

Визнання та класифікація витрат. Відображення в обліку 
собівартості реалізації. Облік адміністративних витрат. Облік 
витрат на збут. Облік інших витрат операційної діяльності.

Облік фінансових витрат. Інші витрати діяльності.

Тема 17. Облік доходів майбутніх періодів
Суть доходів майбутніх періодів. Характеристика 

рахунку. Відображення відшкодування нестачі як доходів 
майбутніх періодів. Визнання доходу при розрахунках 
довгостроковими векселями. Суть та облік цільових надходжень.
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Визначення доходу за операціями з розрахунків 
довгостроковими векселями.

Тема 18. Облік фінансових результатів діяльності 
підприємства

Облік та порядок визначення фінансового результату.
Облік та використання нерозподілених прибутків. Облік 

непокритих збитків.

Тема 19. Облік власного капіталу
Суть власного капіталу підприємства. Облік статутного 

капіталу. Облік пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. 
Облік та порядок створення резервного капіталу.

Визначення результату за операціями з перепродажу 
акцій як додаткового капіталу.

Тема 20. Облік неоплаченого та вилученого капіталу
Суть неоплаченого капіталу. Облік неоплаченого 

капіталу.
Суть вилученого капіталу. Відображення в обліку суми 

вилученого капіталу.
Визначення суми власного капіталу в товариствах з 

обмеженою відповідальністю з врахуванням неоплаченого та 
вилученого капіталу

Тема 21. Фінансова звітність підприємства
Вимоги до складання фінансової звітності. Склад та 

елементи фінансової звітності. Принципи підготовки фінансової 
звітності. Баланс, його зміст і структура.

Звіт про фінансові результати. Елементи операційних 
витрат. Звіт про рух грошових коштів. Звіт про власний капітал.

Підготовчі роботи до складання звітності: інвентаризація 
інвестицій та розрахунків. Розрахунок середньорічної кількості 
акцій, розрахунок прибутковості акцій до Звіту про фінансові 
результати.

Відображення інформації у Примітках до річної 
фінансової звітності.
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ

Фахове вступне випробування проводиться в письмовій
формі.

Тривалість тестування — 1 година (60 хвилин).
Результати фахового вступного випробування оцінюються за 

200-бальною шкалою.
Оцінка рівня знань студентів визначається згідно з 

отриманими балами за такою таблицею:

Особи, які отримали на фаховому вступному 
випробуванні менше 100 балів, не допускаються до участі в 
конкурсі.

Апеляційна заява на результат фахових вступних 
випробувань подається до приймальної комісії ХКТЕІ не пізніше 
15 00 наступного робочого дня після дня оголошення оцінки з 
фахового вступного випробування. Порядок розгляду апеляцій 
відбувається згідно «Положення про апеляційну комісію 
ХКТЕІ».
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