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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Комплекс питань і завдань охоплює дисципліни, включені в «Освітньо-

професійну програму підготовки бакалаврів» за галуззю 07 «Управління 

та адміністрування», затверджену Міністерством освіти  і науки України. 

Екзамен зі спеціальності проводиться у формі письмового тестування. 

Екзаменаційний білет включає 25 тестових завдань, які підготовлено згідно 

переліку екзаменаційних питань. Тривалість екзамену – 1 година (60 хвилин). 

Відлік часу починається після заповнення титульного аркуша листа відповідей. 

При розв’язанні тестів абітурієнту заборонено користуватися довідковими 

матеріалами, підручниками, а також технічними засобами. 

У кожному білеті поєднується матеріал теоретичного та прикладного 

характеру з операційними завданнями, покликаними виявити вміння 

використовувати категоріальний апарат, методи даної спеціальності, а також 

здійснювати відповідні розрахунки. Тобто в змісті екзаменаційного білету 

відбито основні функції, що виконує бакалавр: аналітичну, організаційну, 

обліково-статистичну, контрольну та інформаційну.  

 

Мета вступного екзамену. Програма комплексного екзамену з циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін розроблена з метою надання допомоги 

абітурієнтам в підготовці до його складання. Комплексний екзамен має за мету 

перевірити рівень набутих знань, умінь і навичок абітурієнтів, що вступають за 

напрямом підготовки «бакалавр» на основі ОКР «молодший спеціаліст».  

Характеристика змісту програми. Вступний екзамен має 

міжпредметний синтетичний характер. Програма охоплює основну 

проблематику дисциплін, які дозволяють перевірити і оцінити необхідний 

рівень набутих знань та практичних навичок, які є базовими для подальшого 

опанування магістерської програми. У відповідності до вимог, які висуваються  

до випускника-молодшого спеціаліста зі спеціальності „Облік і 

оподаткування”, останній повинен мати всебічні та глибокі знання за 

спеціальністю, вміти оперувати обліковими категоріями, розуміти суть 

облікових процесів, основ облікової політики, тобто продемонструвати знання з 

основних фахових дисциплін. 

Вимоги до абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-професійної 

програми бакалавра абітурієнти повинні мати освіту за ОКР «молодший 

спеціаліст», зі споріднених спеціальностей за галуззю «Управління та 

адміністрування» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в 

галузі природничо-наукових, загальноекономічних та професійних знань.  

Допуск до вступних випробувань. До участі у вступних 

випробуваннях допускаються кандидати, які дотрималися усіх норм і правил, 

передбачених чинним законодавством та зокрема «Правилами прийому до 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». 
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Вимоги до вступних випробувань. Вступні випробування охоплюють 

фахові предмети, які передбачені навчальними планами освітнього ступеня 

«бакалавр» зі спеціальності  «Облік і оподаткування» та складаються із 

тестових завдань з наступних дисциплін: «Бухгалтерський облік», «Фінансовий 

облік», «Основи аудиту». 
 

 

Бухгалтерський облік є однією з основних функцій управління 

підприємством. Він формує економічну інформацію для аналізу господарської 

діяльності підприємства, складання бізнес – планів, прийняття управлінських 

рішень. 

Дисципліна належить до циклу дисциплін, які формують професійний 

рівень фахівців з економічних спеціальностей. 

Мета вивчення дисципліни – формування системи знань з теорії та 

практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах. 

Завдання: вивчення методів раціональної організації та ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах на підставі використання 

прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і 

використання облікової інформації в управлінні. 

Предмет:методологія і методика ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. 

 

Курс „Фінансовий облік” у комплексі з іншими економічними 

дисциплінами розвиває у студентів економічне мислення, допомагає краще 

розуміти економічну сутність і проблеми управління діяльністю підприємств.  

Вивчення курсу «Фінансовий обік» спрямоване на підвищення 

професійного та загальноосвітнього рівня студентів. Саме вона дає базові 

поняття щодо методології та організації бухгалтерського обліку активів і 

пасивів підприємства, використання облікової інформації для складання 

звітності, прийняття управлінських рішень. 

Метою вивчення дисципліни“Фінансовий облік” є опанування теорії і 

практики ведення фінансового обліку на підприємствах різних форм власності. 

Завдання: надання знань щодо раціональної організації і ведення на 

підприємстві обліку активів і пасивів на підставі використання прогресивних 

форм та національних стандартів. 

Предмет:активи і пасиви підприємства. 
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Завданням освітньо-професійного навчання має слугувати і навчальна 

дисципліна «Основи аудиту». Необхідність виникнення аудиту і подальший 

його розвиток обумовлені переходом держави до ринкових відносин в 

економіці та формуванням нової, адекватної системи фінансового контролю.  

Одним із найголовніших завдань аудиту у сучасному суспільстві є 

надання надійного та бажано високого рівня впевненості (виказування 

професійної думки) користувачам про ступень достовірності фінансової 

звітності. Таку впевненість зацікавленим особам можуть дати лише 

кваліфіковані спеціалісти (аудитори). 

Мета вивчення дисципліни: формування системи необхідних 

теоретичних знань щодо основ аудиту та супутніх аудиту послуг, визначення 

особливостей аудиторської діяльності в Україні. 

Завдання, що мають бути вирішені у процесі вивчення дисципліни: 

засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як інституту незалежного 

фінансового контролю; вивчення професійної термінології та організаційних 

засад аудиторської діяльності, її правового та інформаційного забезпечення; 

оволодіння методологічними засадами проведення аудиту та 

фундаментальними принципами професійної етики аудитора. 

Предметом вивчення дисципліни є основи аудиту фінансової звітності 

суб’єктів господарювання. 
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

2.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Екзаменаційний білет складається з 50 тестових  завдань: 

 

Приклад тестового завдання:  

1.Особливістю бухгалтерського обліку є відображення господарських 

процесів: 

а) вибірково; 

б) безперервно; 

в) на останнє число місяця; 

г) кожного дня. 

 

2.2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

 
Система оцінювання комплексного екзамену є наступною. Кожний варіант завдання 

складається із 25 тестів. Із усіх представлених на кожен тест відповідей студент має обрати 

одну, яку він вважає вірною. Правильно обрана відповідь на тести оцінюється у 8 бали. 

Неправильна відповідь балів не дає. Тобто загальна сума усіх тестів дає можливість 

отримати максимум 200 балів. Після закінчення екзамену, по кожному варіанту комісія 

визначає суму правильних відповідей по тестам. 

Студент, який за сумою правильних відповідей набрав 100 балів і вище (до 200), 

вважається таким, що склав екзамен позитивно.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УВАГА! У разі використання заборонених джерел, абітурієнт, на 

вимогу викладача, залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 
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ІІІ. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З ОКРЕМИХ ДИСЦИПЛІН  

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ  

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

1. Поняття про господарський облік. 

2. Історія розвитку господарського обліку. 

3. Завдання і функції бухгалтерського обліку. 

4. Вимірники та їх використання в бухгалтерському обліку. 

5. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

6. Господарські засоби та джерела їх утворення. 

7. Метод бухгалтерського обліку, його складові елементи. 

8. Зміст та побудова бухгалтерського балансу. 

9. Зміни в балансі, які відбуваються в результаті господарських операцій. 

10. Бухгалтерські рахунки, їх побудова та призначення. 

11. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. 

12. Класифікація рахунків за економічним змістом 

13. Синтетичні та аналітичні рахунки і взаємозв’язки між ними. 

14. План рахунків бухгалтерського обліку. 

15. Метод подвійного запису, його суть та значення. 

16. Бухгалтерські документи, їх класифікація. 

17. Вимоги до складання документів, їх перевірка та опрацювання. 

18. Організація документообороту та зберігання документів. 

19. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. 

20. Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку. 

21. Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку. 

22. Облік основних господарських процесів (постачання, виробництва, 

реалізації) 

23. Облікові регістри, їх побудова, класифікація та використання. 

24. Способи виправлення помилок в бухгалтерських регістрах і документах. 

25. Сутність форм ведення бухгалтерського обліку. 

26. Суть і призначення бухгалтерської звітності. 

27. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах. 

28. Облікова політика підприємства. 

29. Принципи ведення бухгалтерського обліку. 

30. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку. 

 



9 

 

 



10 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ФІНАНСОВИЙ 

ОБЛІК» 

 

1. Сутність, завдання та економічна роль фінансового обліку на 

підприємстві та на загальнодержавному рівні. 

2. Характеристика рахунків та документування операцій з обліку грошових 

коштів. Відображення касових операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку. Відображення операцій на рахунках підприємства в національній 

та іноземній валюті в обліку.  

3. Загальна характеристика рахунків, документальне оформлення та 

аналітичний і синтетичний облік довгострокових і поточних фінансових 

інвестицій.  

4. Визначення, класифікація та визнання дебіторської заборгованості. 

Первинний, аналітичний та синтетичний облік дебіторської 

заборгованості. Задачі обліку, первинний, аналітичний (інвентарний) і 

синтетичний облік руху основних засобів. Методи нарахування 

амортизації основних засобів. 

5. Визначення, класифікація, визнання та облік інших необоротних 

матеріальних активів. 

6. Класифікація і визнання нематеріальних активів. Первинний, аналітичний 

і синтетичний облік придбання і вибуття нематеріальних активів. Облік 

амортизації нематеріальних активів. 

7. Класифікація і визнання запасів. Документація по надходженню і 

вибуттю і вибуттю виробничих запасів. Синтетичний облік надходження 

і вибуття виробничих запасів.  

8. Первинний і аналітичний облік руху товарів. 

9. Загальні принципи, задачі і схеми побудови обліку витрат. Облік прямих і 

непрямих виробничих витрат. Облік незавершеного виробництва. 

10. Визначення, класифікація готової продукції. Особливості оцінки готової 

продукції. Облік готової продукції. 

11. Визнання та види зобов'язань. Облік короткострокових зобов’язань за 

розрахунками з банками. 

12. Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. Облік розрахунків з 

учасниками. 

13. Поняття та склад довгострокових зобов’язань. 

14. Облік довгострокових кредитів банку,  довгострокових зобов’язань за 

облігаціями власної емісії та зобов’язань з фінансової оренди.  
15. Побудова обліку праці та її оплати. Облік нарахувань різних видів оплат.  

16. Відображення в бухгалтерському обліку утримань із заробітної плати працівника. 

17. Документальне оформлення операцій пов’язаних з оплатою праці.   

18. Облік розрахунків за соціальним страхуванням.  

19. Облік допомоги з тимчасової непрацездатності.  

20. Облік операцій, пов'язаних із нарахуванням і виплатою відпускних. 

21. Суть податків та побудова їх обліку. 

22. Визнання та класифікація доходів і витрат.  

23. Облік доходів та витрат підприємства. 

24. Загальна побудова обліку доходів і витрат майбутніх періодів. 
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25. Визначення та облік фінансових результатів діяльності.  

26. Економічний зміст власного капіталу та облік його складових.  

27. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільового 

фінансування.  

28. Поняття та облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу.  

29. Відображення даних про власний капітал в облікових регістрах та 

розкриття інформації у фінансовій звітності. 

30. Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її побудови. 
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ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ  ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОСНОВИ 

АУДИТУ» 

 

1. Суть, значення та необхідність аудиту 

2. Виникнення аудиту та розвиток. 

3. Мета і завдання аудиту. 

4. Предмет і об'єкти аудиту. 

5. Класифікація аудиторських послуг. 

6. Види аудиту та їх особливості. 

7. Аудит та інші системи контролю. 

8. Відмінність аудиту від ревізії. 

9. Поняття аудиторської діяльності.  

10. Суб’єкти аудиторської діяльності. 

11. Правове регулювання аудиторської діяльності.  

12. Виникнення та ставлення аудиту у світі. 

13. Міжнародні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. 

14. Міжнародні стандарти аудиту, їх сутність, зміст та значення. 

15. Управління аудиторською діяльністю. 

16. Порядок сертифікації аудиторів 

17. Порядок продовження дії сертифікату. 

18. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. 

19. Мета та загальні принципи аудиту. 

20. Правила професійної етики аудитора. 

21. Метод аудиту. 

22. Методичні прийоми та способи перевірки фінансової звітності 

23. Принципи облікової політики та якісні характеристики фінансової 

звітності 

24. Джерела інформації, які використовуються аудитором.  

25. Критерії оцінки аудитором фінансової звітності. 

26. Суть планування та його необхідність в аудиті. 

27. Етапи планування. 

28. Оцінка суттєвості в аудиті, аудиторський ризик 

29. План аудиторської перевірки та програма аудиту. 

30. Договір на проведення аудиту. 
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