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ВСТУП  

 

Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» визначає 

базовий рівень необхідних знань для наукової роботи за обраним напрямом.  

Програма включає вимоги фахової підготовки з дисциплін: Фінансовий 

облік, Управлінський облік, Організація обліку, Податковий контроль, 

Економічний аналіз, Організація і методика аудиту, Інформаційні системи в 

обліку, аналізі і оподаткуванні. 

Мета вступного іспиту – перевірка рівня теоретичних знань та 

професійної компетентності за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» для подальшого навчання в аспірантурі.  

Завдання проведення вступного іспиту – визначення якісного рівня 

набутих знань, умінь і навичок здобувачів для подальшого навчання на 

третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти доктор філософії (PhD) зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування». 

Змістовне наповнення програми охоплює перелік питань, пов`язаних із 

розвитком методології, методики організації бухгалтерського обліку, аналізу, 

ревізії та аудиту фінансово-господарської діяльності підприємств. 

Сьогодні бухгалтерський облік затребуваний на всіх рівнях підсистем 

управління, що передбачає формування відповідних облікових знань у 

сучасних фахівців. Сучасний розвиток науки про бухгалтерський облік 

ґрунтується на комплексному підході до досліджень його теорії та методології 

із залученням широкого спектру знань з інших наукових дисциплін, зокрема, 

філософії, математики, теорії систем тощо. Зрушення у напрямку розвитку 

нових концепцій проявляються у збільшені кількості досліджень з проблем 

теорії та методології бухгалтерського обліку. 

Розвиток системи бухгалтерського обліку передбачає насамперед 

обґрунтування теоретичних та методологічних засад його організації. Такий 

підхід дозволяє розвивати бухгалтерський облік, запроваджуючи нові ідеї, 

концепції, парадигми, які народжуються на перетині різних наук, зокрема 

математики, теорії систем, теорії організації тощо. 

Претендент на вступ до аспірантури має знати та вміти застосовувати на 

практиці: 

− теоретичні засади організації та ведення бухгалтерського обліку; 

− організаційні та методологічні аспекти ведення обліку за необоротними 

та нематеріальними активами, запасами, грошовими коштами, дебіторською 

заборгованістю, фінансовими інвестиціями, капіталом, довгостроковими і 

поточними зобов’язаннями, доходами, витратами і фінансовими результатами; 

− методичні підходи до обліку витрат, спрямованих на різні цілі 

діяльності з проведенням калькулювання собівартості продукції, аналізом 
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економічно вагомої інформації для прийняття управлінських рішень; 

− методичні прийоми нарахування податків і зборів, складання 

податкової звітності, застосування податкових технологій для досягнення цілей 

економічної діяльності підприємства; 

− концептуальні аспекти складання звітності за міжнародними та 

національними стандартами бухгалтерського обліку; 

− інституціональні передумови розвитку бухгалтерського обліку; 

− основні засади обліку та фінансової звітності за міжнародними 

стандартами; 

− теорію та практику здійснення комплексного аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств; 

− методику проведення аналізу майна підприємства, капіталу, грошових 

потоків, ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, ділової 

активності, фінансових результатів, інвестиційної привабливості та ймовірності 

банкрутства підприємств; 

− організацію та методику аналізу господарської діяльності та 

фінансового аналізу відповідно до запитів менеджменту; 

− методику й організацію фінансового контролю; 

− нормативно-правові засади аудиторської діяльності; 

− теорію та практику здійснення аудиту господарської діяльності; 

− специфіку формування та функціонування аудиторських служб; 

− методику й організацію зовнішнього та внутрішнього аудиту; 

− засади професійної етики бухгалтера і аудитора. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ФАХОВОГО 

ВИПРОБУВАННЯ 
 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку. 

Взаємозв'язок бухгалтерського обліку  з іншими економічними 

дисциплінами. Завдання бухгалтерського обліку в сучасних умовах. 

Фінансовий та управлінський облік. Закон України “Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні”. Принципи бухгалтерського обліку. 

Положення (стандарти) бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій. Форми бухгалтерського обліку. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів. 

Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів. Облік касових 

операцій. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затверджене постановою Правління національного банку України від 

15.12.2004 р. № 637. Ліміт зберігання готівки в касі. Первинний облік касових 

операцій. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій. Відображення 

руху готівки в касі на рахунках бухгалтерського обліку. Облік коштів на 

рахунках підприємства в банках у національній валюті. Інструкція „Про 

порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та 

іноземній валютах”, затверджена постановою Правління Національного банку 

України від 12 листопада 2003 р. № 492 зі змінами та доповненнями. 

Документальне оформлення відкриття поточних рахунків у банку. Первинний 

облік руху коштів на рахунках підприємства в банках у національній валюті. 

Правила заповнення реквізитів розрахункових документів. Особливості 

розрахунків за допомогою системи дистанційного обслуговування банками 

підприємств. Виписка банку та її бухгалтерська обробка. Синтетичний і 

аналітичний облік операцій на поточних рахунках у банках в національній 

валюті. Відображення руху коштів на поточних рахунках у банку в 

національній валюті на рахунках бухгалтерського обліку. Облік операцій на 

поточних рахунках в іноземній валюті. Порядок відкриття валютних рахунків. 

Первинний облік операцій за валютним рахунком. Облік продажу валюти, що є 

у розпорядженні підприємства. Облік придбаної підприємством іноземної 

валюти. Облік курсових різниць. Аналітичний і синтетичний облік операцій в 

іноземній валюті. Облік грошових коштів на інших поточних рахунках у банку. 

Облік грошових коштів на капітальні інвестиції. Облік розрахунків із 

застосуванням акредитивної форми розрахунків. Облік розрахунків із 

застосуванням розрахункових чеків. Аналітичний і синтетичний облік коштів 

на інших поточних рахунках у банку. Облік інших коштів. Облік грошових 

документів. Облік грошових коштів в дорозі. 
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Тема 3. Облік короткострокових та довгострокових фінансових 

інвестицій. 

Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові 

інвестиції. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік короткострокових 

фінансових інвестицій, придбаних з метою продажу. Аналітичний і 

синтетичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Облік 

довгострокових фінансових інвестицій. Облік довгострокових фінансових 

інвестицій, що придбані шляхом обміну на цінні папери власної емісії. Облік 

довгострокових фінансових інвестицій, що придбані шляхом обміну на інші 

активи. Аналітичний і синтетичний облік довгострокових фінансових 

інвестицій. 

 

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості. 

Економічний зміст розрахункових операцій. Зміст Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. Облік розрахунків з 

покупцями та замовниками. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік 

розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за нарахованими 

доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків на 

відшкодування матеріального збитку. Порядок визначення розміру збитків від 

розкрадання, нестачі, знищення (псування) матеріальних цінностей, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України від 22 січня 1996 р. №116. Облік 

розрахунків з різними дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів. 

 

Тема 5. Облік виробничих запасів та готової продукції. 

Економічний зміст запасів на сільськогосподарських підприємствах і 

завдання їх обліку. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 

"Запаси". Оцінка запасів. Облік сировини і матеріалів. Облік палива. Облік 

будівельних матеріалів. Облік запасних частин. Облік матеріалів 

сільськогосподарського призначення. Облік малоцінних швидкозношуваних 

предметів. Облік товарів. Складське господарство і складський облік. Синтетичний 

і аналітичний облік виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів. Оцінка 

продукції сільськогосподарського виробництва. Документальне оформлення 

надходження і використання готової продукції. Складський облік продукції. 

Синтетичний і аналітичний облік продукції. Інвентаризація готової продукції 

на складах. 

 

Тема 6. Облік поточних біологічних активів.  

Економічний зміст і об’єкт бухгалтерського обліку поточних біологічних 

активів рослинництва та тваринництва. Завдання обліку поточних біологічних 

активів рослинництва і тваринництва. Оцінка і порядок оформлення 

надходжень поточних біологічних  активів рослинництва і тваринництва зі 

сторони. Оцінка і порядок оформлення надходження приплоду. Оцінка і 

порядок документального оформлення визначення приросту тварин. 

Документальне оформлення реалізації тварин і птиці переробним 

підприємствам. Оцінка і порядок документального оформлення руху тварин на 
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підприємстві. Документальне оформлення вибуття тварин і птиці в результаті 

забою, прирізки та падежу. Облік тварин за центрами відповідальності (на 

фермах, у бригадах, цехах). Порядок проведення інвентаризації поточних 

біологічних активів тваринництва та їх оцінка на дату балансу. Характеристика 

рахунку для обліку й узагальнення інформації про наявність і рух поточних 

біологічних активів. Синтетичний та аналітичний облік поточних біологічних 

активів рослинництва і тваринництва. 

 

Тема 7. Облік необоротних активів та капітальних інвестицій. 

Економічний зміст основних засобів та інших необоротних активів і 

завдання їх обліку. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 

"Основні засоби". Класифікація основних засобів. Оцінка основних засобів. 

Облік переоцінки основних засобів. Облік надходження основних засобів. 

Облік вибуття основних засобів. Облік амортизації (зносу) необоротних 

активів. Облік ремонту та поліпшення основних засобів. Облік основних 

засобів в оренді. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 14 

"Оренда". Аналітичний і синтетичний облік основних засобів. Зміст Положення 

(стандарту) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності активів". Облік 

витрат зменшення корисності або вигод від відновлення корисності 

необоротних активів. Зміст Положення (стандарту) бухгалтерського обліку  32 

"Інвестиційна нерухомість". Визнання та оцінка інвестиційної нерухомості. 

Переведення нерухомості до інвестиційної нерухомості або виведення її зі 

складу інвестиційної нерухомості. Вибуття інвестиційної нерухомості. 

Розкриття інформації про інвестиційну нерухомість у примітках до фінансової 

звітності. Класифікація інших матеріальних необоротних активів. Оцінка інших 

необоротних матеріальних активів. Облік інших необоротних активів. Облік 

малоцінних необоротних матеріальних активів. Облік амортизації (зносу) 

інших необоротних матеріальних активів. Аналітичний і синтетичний облік 

інших необоротних матеріальних активів. Зміст Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи". Визнання нематеріальних 

активів. Оцінка нематеріальних активів. Первинний облік надходження  і 

вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації (зносу) нематеріальних 

активів. Аналітичний і синтетичний облік нематеріальних активів. Зміст 

Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи". 

Класифікація довгострокових біологічних активів. Оцінка довгострокових 

біологічних активів. Облік довгострокових біологічних активів рослинництва. 

Облік довгострокових біологічних активів тваринництва. Економічний зміст 

капітальних інвестицій. Первинний облік капітальних інвестицій. Синтетичний 

та аналітичний облік витрат на капітальні інвестиції. Облік капітального 

будівництва, здійсненого господарським і підрядним способом. Облік 

капітальних інвестицій у придбання основних засобів. Облік капітальних 

інвестицій у придбання (створення) нематеріальних активів. Облік витрат на 

придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів тваринництва 

(формування основного стада). Облік витрат на закладання і вирощування 

довгострокових біологічних активів рослинництва. 
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Тема 8. Облік поточних зобов’язань  

Суть розрахунків за зобов’язаннями. Поточні та довгострокові 

зобов’язання. Зміст П(С)БО 11 "Зобов’язання". Облік розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. Порядок приймання – здавання товарів. 

Документальне оформлення надходження вантажів (робіт, послуг). Порядок 

реєстрації виданих, повернутих і використаних довіреностей. Синтетичний і 

аналітичний облік з постачальниками та підрядниками. Кореспонденція 

рахунків. Економічний зміст кредитів банків і завдання їх обліку. Механізм 

одержання кредиту. Форми кредитних угод. Суть кредитування через 

факторинг. Облік короткострокових позичок у національній та іноземній 

валюті. Відстрочені та прострочені позики у національній та іноземній валюті і 

відображення їх на рахунках бухгалтерського обліку. Синтетичний і 

аналітичний облік короткострокових позичок. Кореспонденція рахунків. 

Економічний зміст розрахунків з різними кредиторами та завдання їх обліку. 

Виплати учасникам (замовникам). Чинники, що впливають на дивідендну 

політику. Первинний облік розрахунків з учасниками. Синтетичний та 

аналітичний облік розрахунків з учасниками. Порядок нарахування та видачі 

дивідендів. Облік вибуття учасників (засновників). Облік розрахунків за 

авансами одержаними. Облік розрахунків за нарахованими відсотками. Облік 

внутрішніх і внутрішньогосподарських розрахунків. Облік розрахунків з 

різними кредиторами. 

 

Тема 9. Облік розрахунків за виплатами працівникам та соціальним 

страхуванням 

Економічний зміст і завдання обліку. Трудові відносини на підприємстві. 

Трудовий договір (контракт). Трудові книжки. Форми первинного обліку. 

Колективний договір. Матеріальна відповідальність працівників. Розірвання 

трудового договору. Форми і види оплати праці. Склад фонду оплати праці. 

Первинний облік праці та її оплати. Узагальнення та групування даних з обліку 

праці. Розрахунково – платіжна відомість. Визначення середньої заробітної 

плати. Облік розрахунків допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю. 

Облік розрахунків щорічних і додаткових відпусток. Особливості нарахування 

інших додаткових оплат. Утримання із заробітної плати. Утримання із 

заробітної плати податку з доходів фізичних осіб. Утримання із заробітної 

плати працівника за виконавчими листами та інші утримання. Нарахування на 

заробітну плату та утримання із неї загальнообов’язкових внесків на соціальне 

страхування. Облік розрахунків за страхуванням. Облік розрахунків за 

пенсійним забезпеченням. Облік розрахунків за загальнообов’язковим  

державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності. Облік розрахунків за загальнообов’язковим державним 

соціальним страхуванням на випадок безробіття. Облік розрахунків за 

загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного 

випадку на виробництві та професійного захворювання. Інші розрахунки за 

страхуванням. Порядок надання звітності про суми виплачених доходів і 

утриманих з них податків та інших обов’язкових платежів. Синтетичний облік 
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розрахунків за виплатами працівникам та контроль за використанням фонду 

оплати праці. Методичні засади формування в бухгалтерському обліку 

інформації про виплати за роботи, виконані працівниками підприємства. 

 

Тема 10. Облік розрахунків з бюджетом та зі страхування майна 

Економічний зміст і завдання обліку розрахунків з бюджетом. Облік 

розрахунків за податками і платежами. Основні нормативно-правові документи, 

які врегульовують питання обчислення і сплати податків суб’єктами 

підприємницької діяльності. Організація податкового обліку ПДВ. Організація 

бухгалтерського обліку ПДВ. Облік податку на доходи фізичних осіб. Облік 

екологічного податку та акцизного податку. Синтетичний та аналітичний облік 

розрахунків за податками і платежами. Кореспонденція рахунків з обліку 

розрахунків за податками і платежами. 

 

Тема 11. Облік довгострокових зобов’язань  

Облік зобов’язань за довгостроковими позиками. Облік придбання 

бланків векселів. Облік розрахунків із застосуванням простих векселів. Облік 

розрахунків із застосуванням переказних векселів. Бухгалтерський облік 

дисконту. Відображення в бухгалтерському обліку вексельних розрахунків за 

допомогою авалю. Аналітичний та синтетичний облік векселів. Облік 

довгострокових векселів. Типова кореспонденція рахунків з обліку розрахунків 

векселями. Облік зобов’язань за облігаціями. Облік та нарахування премій за 

випущеними облігаціями. Дисконт за випущеними облігаціями. 

Характеристика рахунку 52 "Довгострокові зобов’язання за облігаціями". Облік 

фінансової оренди.  Закон України "Про лізинг". Методологічні засади 

формування у бухгалтерському обліку інформації про оренду та її розкриття у 

фінансовій звітності згідно з П(С)БО 14 "Оренда".  Характеристика фінансової 

оренди як одного з видів лізингу. Характеристика рахунку 53 "Довгострокові 

зобов’язання з оренди". Кореспонденція рахунків з обліку фінансового лізингу. 

 

Тема 12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від діяльності 

підприємства 

Сутність доходу, його визнання й оцінка. Методологічні засади 

формування в бухгалтерському обліку інформації про доходи підприємства та її 

розкриття у фінансовій звітності згідно з П(С)БО 15 "Дохід". Визнання та 

класифікація доходів. Критерії визнання доходу. Надходження, які не 

визнаються доходами. Класифікаційні групи визнаних доходів від звичайної 

діяльності.  Організація обліку доходів. Облік формування доходу від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг). Економічний зміст реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг). Первинна документація з реалізації продукції. 

Характеристика рахунку 70 "Доходи від реалізації". Синтетичний та 

аналітичний облік реалізації продукції, товарів, робіт і послуг. Облік 

собівартості реалізованої готової продукції, товарів, робіт і послуг. 

Бухгалтерський облік доходів від реалізації.  Облік витрат на збут.  Особливості 

обліку реалізації товарів. Облік формування доходу і витрат іншої операційної 
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діяльності. Облік операцій, пов’язаних з отриманням доходів і витрат від 

реалізації іноземної валюти. Облік операцій, пов’язаних з отриманням доходів і 

витрат від реалізації інших оборотних активів. Облік доходів від операційної 

оренди. Облік доходів і витрат від операційної курсової різниці. Облік доходів і 

витрат від штрафів, пені, неустойок. Облік доходів і витрат від списання 

активів. Облік доходів і витрат від списання дебіторської і кредиторської 

заборгованості.  Облік доходів від безоплатно одержаних оборотних активів та 

інших доходів від операційної діяльності. Облік формування доходу і витрат 

фінансової діяльності.  Облік доходів і витрат від інвестицій в асоційовані 

підприємства спільної діяльності, інвестицій в дочірні підприємства. Облік 

інших фінансових доходів та інших фінансових витрат: дивідендів одержаних, 

відсотків одержаних, відсотків за кредит, інших фінансових виплат. Облік 

формування доходів і витрат від іншої звичайної діяльності.  Облік доходів і 

витрат від реалізації фінансових інвестицій.  Облік доходів і витрат від 

реалізації необоротних активів.  Облік доходів і витрат від неопераційної 

курсової різниці. Облік доходів від безоплатно одержаних активів. Облік 

уцінки необоротних активів і фінансових інвестицій. Облік виплат страхових 

сум та страхових відшкодувань. Облік формування надзвичайних доходів і 

витрат. Облік доходів від надзвичайної діяльності. Облік втрат і витрат від 

надзвичайної діяльності. Облік податку на прибуток. Порядок формування та 

облік фінансових результатів.  Поняття фінансових результатів та порядок їх 

формування. Момент виникнення доходів і витрат. Формування чистого 

прибутку. Визначення валового прибутку. Облік формування фінансових 

результатів. 

 

Тема 13. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового 

фінансування 

Визначення власного капіталу та його функції. Складові власного 

капіталу. Статутний капітал та його формування. Пайовий капітал. Інший 

зареєстрований капітал. Внески до незареєстрованого статутного капіталу. 

Статутний капітал акціонерного товариства та його зміни. Характеристика 

рахунку 40 "Зареєстрований (пайовий) капітал". Аналітичний і синтетичний 

облік статутного капіталу. Кореспонденція рахунків з обліку статутного 

капіталу. Дооцінка (уцінка) основних засобів.  Дооцінка (уцінка) 

нематеріальних активів. Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів. Емісійний 

дохід. Інший вкладений капітал. Накопичені курсові різниці. Безоплатно 

одержані оборотні активи. Резервний капітал як сума резервів, створених 

відповідно до чинного законодавства та установчих документів за рахунок 

нерозподіленого прибутку. Створення та використання резервного капіталу. 

Облік вилученого капіталу. Формування нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку). Характеристика рахунку 44 "Нерозподілені прибутки 

(непокриті збитки)". Визначення нерозподіленого прибутку та його облік. 

Облік використання прибутку у звітному періоді. Визначення і визнання 

зобов’язань. Класифікація зобов’язань. Необхідність, роль та суть забезпечення 

майбутніх витрат і платежів. Облік забезпечення виплат відпусток. Облік 
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додаткового пенсійного забезпечення. Облік забезпечення нематеріальних 

заохочень. Облік забезпечення інших витрат і платежів. Класифікація 

фінансової підтримки за рахунок коштів державного бюджету. Облік 

фінансової підтримки виробництва продукції тваринництва. Облік фінансової 

підтримки виробництва продукції рослинництва. Облік часткової компенсації 

вартості складної сільськогосподарської техніки. Облікове забезпечення 

фінансової підтримки малих форм господарювання та фермерських 

господарств. Облік цільового фінансування на утримання дитячих дошкільних 

закладів, утримання культурно-виховних установ, науково-дослідної роботи. 

Облік фонду відтворення орендованих основних засобів. Облік інших видів 

цільового фінансування і цільових надходжень. 

 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Теоретичні основи управлінського обліку. 

Зміст та аспекти управлінського обліку. Предмет, методи та основні 

завдання управлінського обліку. Принципи побудови управлінського обліку. 

Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку.  

 

Тема 2. Системний підхід і основні способи класифікації витрат. 

Поняття витрат та їх класифікація. Змінні і постійні витрати. Середні і 

загальні витрати. Групування витрат сільськогосподарського підприємства за 

елементами та статтями. Вичерпані та невичерпані витрати. Нарахування 

амортизації в управлінському обліку. 

 

Тема 3. Системи калькулювання витрат за повними витратами 

Елементи витрат та статті калькуляції. Відображення в обліку 

матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці та відрахувань на соціальні 

заходи. Витрати на освоєння та підготовку виробництва: порядок, формування 

та розподілу. Облік загальновиробничих витрат, методика їх розподілу. Облік 

допоміжного виробництва. Облік браку. Облік втрат від простоїв. Облік інших 

виробничих витрат. Незавершене виробництво і оцінка. Організація зведеного 

обліку витрат. Завдання і етапи калькулювання собівартості продукції. Об'єкти 

обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Види калькуляцій. 

Методи калькулювання собівартості продукції. Загальні засади вибору систем 

калькулювання витрат у підприємствах сільського господарства, торгівлі та 

індустрії гостинності. Позамовний та попроцесний методи калькулювання. 

Ефективність методів калькулювання та їх оптимізація. 

 

Тема 4. Системи калькулювання за змінними витратами 

Головна ознака системи обліку і калькулювання за змінними витратами. 

Система «директ-костинг» та її сутність. Ознаки системи «директ-костинг». 

Маржинальний дохід у системі «директ-костинг». Сутність та значення 

показників маржинального доходу в управлінні витратами. Розподіл витрат і 
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моделі калькулювання витрат у системі «директ-костинг». Переваги та 

недоліки «директ-костингу». 

 

Тема 5. Облік витрат на організацію виробництва і управління. 

Економічний зміст витрат на організацію виробництва і управління. 

Облік та розподіл загальновиробничих витрат. Облік адміністративних витрат. 

Облік витрат майбутніх періодів. 

 

Тема 6. Облік витрат за елементами. 

Призначення рахунків для обліку витрат за елементами. Облік 

матеріальних витрат. Облік витрат на оплату праці. Облік відрахувань на 

соціальні заходи. Облік амортизації. Облік інших операційних витрат. 

 

Тема 7. Бюджетування. 

Суть та мета бюджетування. Бюджетне планування. Складання бюджету 

реалізації. Складання бюджету виробництва. Складання бюджету придбання 

виробничих запасів. Складання бюджету прямих матеріальних витрат. 

Складання бюджету прямих витрат на оплату праці. Складання бюджету 

накладних витрат на управління  виробництвом. Складання бюджету 

адміністративних витрат. Складання бюджету витрат на збут. Складання 

бюджету собівартості реалізованої  продукції за бюджетний період. Складання 

бюджетного звіту про фінансові результати. Складання бюджетного балансу. 

Бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів. 
 

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

Прийняття рішень планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку 

«витрати – обсяг – прибуток». Методи аналізу «витрати – обсяг – прибуток» 

визначення точки беззбитковості; розрахунок обсягу діяльності, завдання для 

бажаного прибутку (планування) за повного обсягу діяльності. Припущення 

покладені в основу аналізу взаємозв’язку «витрати – обсяг – прибуток» у 

процесі прийняття рішення. 

 

Тема 9. Облік витрат у центрах відповідальності 

Сутність і види центрів відповідальності. Класифікація сфер діяльності 

підприємства. Класифікація витрат за центрами виникнення витрат і сферами 

відповідальності. Формування собівартості за центрами витрат. Організація 

обліку і контролю витрат за центрами відповідальності. Оцінювання діяльності 

центрів відповідальності. Сутність і види трансферних цін. Система записів 

господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

 
 

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКУ 

 

Тема 1. Принципи організації бухгалтерського обліку в системі 

управління підприємством 

Сутність організації бухгалтерського обліку. Системний підхід до 
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організації обліку. Поняття організації обліку. Облік у системі управління 

господарством. Мета організації обліку. Суб’єкти й об’єкти організації обліку. 

Предмет організації обліку. Процес організації обліку. Завдання організації 

бухгалтерського обліку. Напрями організації обліку: методичний, 

технологічний, організаційний. Етапи організації обліку. Моделі організації 

обліку. Принципи організації обліку. Вибір форми організації обліку. Вибір 

технології і техніки ведення бухгалтерського обліку. Підбір облікового 

персоналу. Відповідальність за організацію обліку на підприємстві. Організація 

бухгалтерського обліку в системі економічних знань. Порядок приймання-

передачі справ при зміні бухгалтера.  

 

Тема 2. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та 

облікова політика підприємства 

Організація нормативно-правової бази облікового процесу. Система 

бухгалтерського обліку. Державна форма управління і регулювання 

бухгалтерського обліку. Правові засади регулювання, організації і ведення 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Мета створення єдиних правил 

ведення бухгалтерського обліку й фінансової звітності. Регулювання 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Методологічні й 

правові аспекти регулювання обліку в Україні. Ієрархія нормативного 

регулювання обліку в Україні. Внутрішня регламентація ведення обліку. 

Розробка внутрішніх документів. Організація облікової політики підприємства. 

Організація договірної політики підприємства. Організація податкової політики 

підприємства. Організація бухгалтерського діловодства та документування 

господарських операцій. 

 

Тема 3. Процес формування та функціонування облікових підрозділів 

Організаційна структура бухгалтерії. Принципи організації праці 

виконавців облікового процесу. Правильний підбір виконавців облікового 

процесу. Етапи організації праці персоналу з бухгалтерського обліку. 

Нормування праці персоналу облікових, контрольних і аналітичних служб. 

Визначення чисельності облікового, контрольного і аналітичного персоналу. 

Організація документального оформлення трудових відносин з працівниками. 

Положення про організацію бухгалтерської служби. Посадова інструкція 

головного бухгалтера. Посадова інструкція бухгалтера. Посадова інструкція 

касира. Загальні положення, функції, обов’язки, права, відповідальність. 

Організація діловодства в бухгалтерії. Самоорганізація працівників, зайнятих 

бухгалтерським обліком, контролем та аналізом. 

Загальна побудова і зміст облікового процесу. Структурні частини 

облікового процесу: організаційна, функціональна, технологічна, 

документальна, інформаційна. Основні етапи облікового процесу.  

Вибір форми ведення бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма 

ведення бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна форма ведення 

бухгалтерського обліку. Журнал-головна форма ведення бухгалтерського 

обліку. Форми  ведення обліку суб’єктами малого підприємництва: проста та  
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спрощена форми ведення бухгалтерського обліку. Комп’ютерна форма ведення 

бухгалтерського обліку. 

Порядок розробки робочого плану рахунків на підприємстві. Основи 

розробки облікової політики підприємства. Наказ про облікову політику 

підприємства, його суттєве призначення і структура. 

 

Тема 4. Бухгалтерський контроль та юридична відповідальність на 

підприємстві 

Побудова внутрішнього бухгалтерського контролю на підприємстві. 

Планування роботи бухгалтерського контролю. Організація проведення 

бухгалтерського контролю на підприємстві.  Особливості організації та 

проведення інвентаризації. Поняття, завдання, об'єкти та суб'єкти інвентаризації. 

Методика проведення інвентаризації активів та зобов'язань. Визначення, 

регулювання та відображення результатів інвентаризації. Матеріали 

інвентаризаційної діяльності як об'єкт внутрішньогосподарського контролю. 

Загальні положення, функції, обов’язки, права, відповідальність. 

Відповідальність працівників бухгалтерії. Поняття та види юридичної 

відповідальності. Матеріальна відповідальність: сутність та види. Матеріальна 

шкода: поняття, причини виникнення. 

 

Тема 5. Забезпечення ефективного функціонування системи 

бухгалтерського обліку та планування її розвитку 

Організація технічного та ергономічного забезпечення обліку, контролю і 

аналізу. Технічна основа організації: ПК різних класів; принтер; лазерний 

принтер; апаратура мережі; реєстратори виробництва тощо. Етапи організації 

технічного забезпечення: вибір обладнання, периферійної техніки. 

Ергономічне забезпечення: сукупність методів, інструкцій, стандартів, 

нормативів і довідкових документів, за допомогою яких вирішуються проблеми 

різних аспектів (психологічних, фізіологічних, технічних та ін.). Ергономічна 

вимога, виконання якої забезпечує високий рівень обліку, контролю та аналізу, 

оптимізацію параметрів середовища (рівень освітлення приміщення, 

інтелектуальне і зорове навантаження, естетичний рівень, світло кольорової 

композиції в робочій зоні, рівень дисципліни праці та ін.). Раціональна 

організація робочого місця бухгалтера. АРМ. 

Планування розвитку бухгалтерського обліку. Річне й поточне 

планування. Складання зведених планів (вищі рівні управління: міністерство, 

акціонерне товариство, концерн тощо). 

Організація проектування розробок та впровадження результатів в 

практику діяльності підприємств в Україні. Організація методики визначення 

ефективності розробок, впровадження в практику підприємств і організація 

перспективного розвитку обліку. Визначення ефективності заходів з 

вдосконалення обліку. Оцінка якості організації бухгалтерського обліку. 

Процес ведення бухгалтерського обліку. 
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Тема 6. Формування системи документування господарських 

операцій та документообігу 

Поняття та класифікація документів. Поняття та організація діловодства. 

Організація документування господарських операцій. Організація 

документообігу на підприємстві.  Організація накопичення та узагальнення 

облікової інформації. 

 

Тема 7. Електронні документи та електронний документообіг 

Електронні документи і електронний документообіг. Електронний 

цифровий підпис бухгалтерських документів. Забезпечення захисту облікової 

інформації.  

Організація бухгалтерського архіву для зберігання носіїв інформації. 

Організація вилучення та утилізації документів. 

 

Тема 8. Особливості організації обліку активів, капіталу та 

зобов’язань 

Організаційні засади бухгалтерського обліку й аналізу оборотних активів. 

Поняття і склад оборотних активів підприємства. Завдання організації обліку 

оборотних активів. Об’єкти облікової політики оборотних активів. Організація 

обліку виробничих запасів і їх класифікація. Визначення  та оцінка запасів. 

Організація документування операцій з оборотними активами. Первісна вартість 

запасів. Оцінка вибуття виробничих запасів. Оцінка запасів на дату балансу. 

Організація документального оформлення надходження запасів на склад, відпуск 

зі складу. Організація аналітичного обліку запасів. Організація обліку 

незавершеного виробництва. Організація обліку готової продукції. Організація 

обліку товарів. Організація обліку дебіторської заборгованості. Організація обліку 

фінансових інвестицій. Організація обліку грошових коштів та їх еквівалентів. 

Документування операцій з грошовими коштами.  

Організація обліку витрат майбутніх періодів. Організація проведення 

інвентаризації оборотних активів підприємства. 

Загальні принципи організації обліку довгострокових активів. Організація 

обліку матеріальних активів: основних засобів; капітальних інвестицій; 

довгострокових фінансових інвестицій; довгострокової дебіторської 

заборгованості. Основні положення з організації обліку основних засобів. 

Організація обліку руху основних засобів. Номенклатура обліку основних 

засобів. Первинний облік надходження, внутрішнього переміщення і 

використання основних засобів та  вибуття довгострокових активів. Поточний 

облік надходження, внутрішнього переміщення і використання основних 

засобів. Підсумковий облік: форми звітності.  Організація обліку 

нематеріальних активів. Характеристика типових форм первинних документів, 

нематеріальних активів. 

Сутність організації обліку власного капіталу. Основні завдання 

організації обліку власного капіталу.  Нормативні джерела формування 

власного капіталу. Формування і функції  власного капіталу. Класифікація 
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власного капіталу. Організація обліку й документальне оформлення 

зареєстрованого капіталу. Організація обліку капіталу у дооцінках та 

додаткового капіталу. Організація обліку і формування резервного капіталу. 

Організація обліку і формування неоплаченого капіталу. Організація обліку і 

формування вилученого капіталу. Облік нерозподіленого прибутку. Рух 

нерозподіленого прибутку, списання непокритих збитків. Організація 

аналітичного обліку власного капіталу.  

Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань. Довгострокові 

зобов’язання. Поточні зобов’язання. Забезпечення. Непередбачені зобов’язання. 

Доходи майбутніх періодів.  

Організація обліку довгострокових зобов’язань: довгострокові кредити 

банків; інші довгострокові фінансові зобов’язання; відстрочені податкові 

зобов’язання; інші довгострокові зобов’язання.  

Організація обліку поточних зобов’язань: короткострокові кредити 

банків; поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями; 

короткострокові векселі видані; кредиторська заборгованість за товари, роботи, 

послуги. Поточна заборгованість за розрахунками з одержаних авансів. 

Поточна заборгованість за розрахунками з бюджетом та позабюджетних 

платежів. Поточна заборгованість за розрахунками з оплати праці та 

страхування. Поточна заборгованість за розрахунками з учасниками. Поточна 

заборгованість з внутрішніх розрахунків. Інші поточні зобов’язання.  

Організація обліку праці та її оплати. Організація обліку забезпечення 

зобов’язань: забезпечення майбутніх витрат і платежів; цільове фінансування і 

цільові надходження; страхові резерви. Організація проведення інвентаризації 

зобов’язань підприємства.  

 

Тема 9. Організаційні засади обліку доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності підприємства 

Організація обліку витрат і доходів, фінансових результатів. Класифікація 

витрат за видами діяльності.  

Операційна діяльність: собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт 

і послуг); адміністративні витрати; витрати на збут: інші операційні витрати. 

Фінансова діяльність: втрати від участі в капіталі; фінансові витрати. Інша 

діяльність – інші витрати.  

Класифікація доходів за видами діяльності: операційна діяльність; 

фінансова діяльність;  інвестиційна діяльність; надзвичайна діяльність. 

Організація обліку доходу від реалізації продукції, товарів (робіт і послуг) та 

інших видів діяльності. Організація обліку інших операційних доходів. 

Організація обліку доходу від участі в капіталі. Організація обліку інших 

фінансових доходів. Організація обліку нерозподіленого прибутку (непокритих 

збитків). Організація документування операцій з витратами, доходами й 

фінансовими результатами. Організація аналітичного обліку витрат, доходів і 

фінансових результатів. 
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Тема 10. Процес організації управлінського обліку та узагальнення 

даних для цілей управління 

Зміст та аспекти організації управлінського обліку. Основні принципи 

організації управлінського обліку. Системний підхід і основні способи 

класифікації витрат.  

Організація бюджетування: бюджету реалізації; бюджету виробництва; 

бюджету придбання виробничих запасів; бюджету прямих матеріальних витрат; 

бюджету прямих витрат на оплату праці; бюджету накладних витрат на 

управління виробництвом сільськогосподарської продукції, робіт та послуг; 

бюджету адміністративних витрат; бюджету витрат на збут; бюджету 

собівартості реалізованої продукції; бюджетного звіту про фінансові 

результати; бюджету грошових коштів; бюджетного балансу. Організація 

бюджетного контролю і аналізу виконаних бюджетів. 

 

Тема 11. Формування та обробка фінансової, управлінської й 

податкової звітності підприємства 

Організація складання і подання фінансової звітності. Порядок 

виправлення помилок, відображення зміни в облікових оцінках та обліковій 

політиці. Організація формування інформації для складання і подання 

податкової звітності. Організація формування інформації для потреб 

управління. Організація складання внутрішньої (управлінської) звітності. 

 

Тема 12. Система захисту облікової інформації 

Організація інформаційного забезпечення облікового, контрольного 

процесів і аналізу. Закон України «Про інформацію». Поняття конфіденційної 

інформації і комерційної таємниці. Види інформації, передбачені 

законодавством. Відкрита інформація. Інформація з обмеженим доступом: 

конфіденційна і таємна. Обліково-економічна інформація. Організація захисту 

інформації. 

 

 

ПОДАТКОВИЙ КОНТРОЛЬ 

 

Тема 1. Сутність і значення податкового контролю 

Сутність, поняття податкового контролю та  його складові. Суб’єкти 

податкового контролю: контролюючі суб’єкти, суб’єкти, що контролюються, 

допоміжні суб’єкти податкового контролю. Принципи податкового контролю: 

загально-правові, загально-управлінські, спеціальні. Етапи здійснення 

податкового контролю та його форми. 

 

Тема 2. Нормативне та інформаційне забезпечення податкового 

контролю 

Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності фіскальних органів. 

Поняття податкової інформації. Порядок отримання податкової інформації 
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податковими органами. Порядок надіслання запитів фіскальними органами на 

ім’я платника податків. Порядок відповіді платників податків на запити 

податковими органів. Поняття податкових консультацій. Порядок надання 

податкових консультацій податковими органами. 

 

Тема 3. Організація податкового контролю в Україні 

Органи управління в сфері оподаткування та їх функції. Державна 

податкова служба України – правове регламентування, її структура, статус, 

підпорядкування. Функції податкових органів України. Права, обов’язки та 

відповідальність контролюючих органів. 

 

Тема 4. Превентивний податковий контроль 

Сутність та завдання превентивного податкового контролю. Форми 

превентивного податкового контролю. Порядок організації роз’яснювальної 

роботи на різних рівнях контролюючих органів.   

 

Тема 5. Непрямі методи контролю 

Сутність непрямих методів податкового контролю. Завдання непрямих 

методів контролю. Здійснення непрямих методів податкового контролю. 

 

Тема 6. Податкові перевірки в системі податкового контролю 

Види перевірок та їх предмет. Порядок проведення документальних 

планових перевірок. Порядок проведення документальних позапланових 

перевірок. 

 

Тема 7. Особливості фактичних податкових перевірок 

Сутність фактичних податкових перевірок. Завдання фактичних 

податкових перевірок. Методи здійснення фактичних податкових перевірок. 

 

Тема 8. Оформлення та реалізація матеріалів податкових перевірок 

Порядок складання плану-графіка планових податкових перевірок. 

Організаційні заходи податкової перевірки. Порядок документального 

оформлення результатів податкових перевірок. Порядок подання заперечень до 

акта податкової перевірки. 

 

Тема 9. Контроль справляння податку на прибуток  

Камеральна (документальна невиїзна) податкова перевірка справляння 

податку на прибуток. Документальна виїзна податкова перевірка справляння 

податку на прибуток. 

 

Тема 10. Організація та методика контролю справляння непрямих 

податків 

Податок на додану вартість. Перевірка на етапі прийняття декларації. 

Камеральна податкова перевірка. Документальна невиїзна перевірка. 

Позапланова податкова перевірка. Перевірка правильності сум ПДВ, заявлених 
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до відшкодування. 

Акцизний податок. Камеральна податкова перевірка. Документальна 

виїзна перевірка.  

Інші податки та збори. Камеральна податкова перевірка. Документальна 

виїзна перевірка. 

 

Тема 11. Контроль справляння податків з доходів фізичних осіб 

Камеральна перевірка податків з доходів фізичних осіб. Документальна 

виїзна перевірка податків з доходів фізичних осіб. 

 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ 

 

Тема 1. Предмет та метод економічного аналізу 

Поняття про економічний аналіз, історія його становлення. Види аналізу 

господарської діяльності та їх класифікація. Роль економічного аналізу в 

управлінні виробництвом і підвищенні його ефективності. Предмет і об`єкти 

економічного аналізу. Зміст та завдання економічного аналізу. Принципи 

економічного аналізу. Зв`язок економічного аналізу з іншими науками. Метод 

економічного аналізу та його особливості. Методика комплексного аналізу 

господарської діяльності. Розробка систем аналітичних показників. 

Порівняльний метод. Відносні та середні величини. Балансовий метод. Метод 

групувань. Графічний та табличний методи. 

 

Тема 2. Методологічні засади факторного аналізу. 

Поняття, завдання та типи факторного аналізу. Класифікація факторів в 

аналізі господарської діяльності та фінансовому аналізі. Систематизація 

факторів в аналізі господарської діяльності та фінансовому аналізі. 

Детерміновані моделі та перетворення факторних систем. Метод ланцюгових 

підстановок. Індексний метод. Метод абсолютних різниць. Метод відносних 

різниць. Інтегральні та логарифмічні методи. 

 

Тема 3. Методи дослідження стохастичних зв`язків в економічному 

аналізі 

Поняття стохастичних зв`язків. Основні завдання кореляційного аналізу. 

Використання методів парної кореляції. Методика множинного кореляційно-

регресійного аналізу. Практичне застосування результатів кореляційно-

регресійного аналізу. 

 

Тема 4. Методика визначення та підрахунку резервів в аналізі. 

Методика функціонально-вартісного аналізу 

Поняття та економічна сутність резервів. Принципи організації пошуку та 

підрахунку резервів. Методика визначення та обґрунтування величини резервів. 

Сутність функціонально-вартісного аналізу. Принципи організації та 

послідовність проведення функціонально-вартісного аналізу.  
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Тема 5. Організація та інформаційне забезпечення економічного 

аналізу 

Основні засади організації аналітичної роботи на підприємстві. 

Організаційні форми та виконавці економічного аналізу. Планування 

аналітичної роботи на підприємстві. Інформаційне та методичне забезпечення 

економічного аналізу. Підготовка та аналітична обробка вихідних даних 

економічного аналізу. Документальне оформлення результатів економічного 

аналізу. Автоматизація аналітичної роботи. 

 

Тема 6. Аналіз використання основних засобів 

Значення, завдання, джерела даних для аналізу засобів праці. Аналіз 

показників складу, структури, технічного стану і руху основних засобів. Аналіз 

забезпеченості підприємства засобами праці. Аналіз показників ефективності 

використання основних засобів і їх впливу на випуск продукції. Аналіз 

використання виробничого устаткування. Методика виявлення резервів росту 

фондовіддачі та випуску продукції за рахунок факторів засобів праці. 

 

Тема 7. Аналіз використання матеріальних ресурсів 

Значення, завдання та джерела інформації для аналізу предметів праці. 

Аналіз потреби підприємства в матеріальних ресурсах. Аналіз забезпеченості 

підприємства предметами праці та стану складських запасів матеріалів. Аналіз 

ефективності використання матеріальних ресурсів та їх впливу на показники 

діяльності підприємства. Виявлення резервів підвищення ефективності 

використання матеріальних ресурсів. 

 

Тема 8. Аналіз використання трудових ресурсів та оплати праці 

Значення, завдання та джерела інформації для аналізу трудових 

показників. Аналіз забезпеченості підприємства кадровим потенціалом, стану 

та руху трудових ресурсів. Аналіз використання робочого часу. Аналіз 

ефективності використання трудових ресурсів. Аналіз впливу трудових 

факторів на показники діяльності підприємства ресурсів. Аналіз фонду оплати 

праці. Аналіз ефективності використання фонду оплати праці. 

 

Тема 9. Аналіз виробництва і реалізації продукції 

Завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва та реалізації 

продукції. Аналіз динаміки і виконання плану виробництва та реалізації 

продукції. Аналіз асортименту виробництва продукції. Аналіз якості продукції. 

Аналіз ритмічності роботи підприємства. Аналіз факторів та резервів 

збільшення випуску і реалізації продукції. 

 

Тема 10. Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції  

Значення, завдання та джерела даних аналізу витрат підприємства. 

Класифікація видів витрат і об’єктів аналізу. Система показників рівня витрат і 

собівартості продукції. Аналіз динаміки і структури витрат в розрізі 
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економічних елементів і статей калькуляції. Аналіз рівня витрат на 1 гривню 

товарної продукції. Аналіз собівартості найважливіших видів продукції Аналіз 

прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих витрат на заробітну плату. Аналіз 

комплексних статей витрат. Аналіз собівартості окремих видів продукції. 

 

Тема 11. Фінансовий аналіз, його сутність та характеристика. 

Фінансовий аналіз в інформаційній системі управління підприємством. 

Мета і завдання фінансового аналізу. Об’єкт та предмет фінансового аналізу. 

Види фінансового аналізу. Методичний інструментарій фінансового аналізу. 

Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Організаційне забезпечення 

фінансового аналізу. 

 

Тема 12. Аналіз активів підприємства 

Значення, завдання та джерела інформації для аналізу активів 

підприємства. Методика аналізу складу і структури активів підприємства. 

Аналіз «валюти» балансу. Оцінка якісних зрушень у фінансово-майновому 

стані підприємства. 

Аналіз динаміки загального обсягу, складу та структури оборотних 

активів за їх видами: матеріальні оборотні активи, дебіторська заборгованість 

та фінансові активи. Оцінка рівня забезпеченості підприємства відповідними 

запасами товарно-матеріальних цінностей. Аналіз динаміки загальної суми та 

основних видів запасів, їх структури та ефективності використання. 

Оптимізація розміру поточних запасів товарно-матеріальних цінностей. Оцінка 

рівня та складу дебіторської заборгованості. Аналіз дебіторської заборгованості 

за розрахунками з покупцями у розрізі товарного та споживчого кредиту. 

Оцінка динаміки  рівня та середнього періоду інкасації  дебіторської 

заборгованості Аналіз складу дебіторської заборгованості підприємства за 

окремими «віковими групами». Аналіз складу простроченої дебіторської 

заборгованості. Оцінка ефекту, отриманого від інвестування коштів у 

дебіторську заборгованість. Оцінка суми та рівня середнього залишку грошових 

активів з позиції забезпечення платоспроможності підприємства. Визначення 

ступеню участі грошових активів в оборотному капіталі. Характеристика ролі 

грошових активів в загальній тривалості операційного циклу підприємства. 

Оцінка рівня абсолютної платоспроможності підприємства за окремими 

місяцями. Визначення рівня відволікання вільного залишку грошових активів у 

короткотермінові фінансові вкладення. Оптимізація середнього залишку 

грошових коштів підприємства. Шляхи підвищення  раціонального 

використання оборотних активів 

 

Тема 13. Аналіз пасивів (джерел формування активів) підприємства 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу джерел 

формування капіталу. Методика аналізу складу і структури пасивів 

підприємства. 

Оцінка формування власних фінансових ресурсів підприємства. Аналіз 

складу та структури власного капіталу. Аналіз складу власних джерел 



23 

фінансування активів підприємства. Дивідендна політика підприємства і оцінка  

її впливу на фінансове становище підприємства.  

Оцінка формування залучених фінансових ресурсів залежно від потреб 

господарської діяльності підприємства. Аналіз складу та структури залученого 

капіталу. Оцінка ефективності використання окремих елементів залученого 

капіталу. Аналіз кредитів банку. Аналіз динаміки кредиторської заборгованості 

за постачальниками, періодом часу, «віком». Зіставлення дебіторської і 

кредиторської заборгованостей. Оцінка впливу цього співвідношення на  

фінансове становище підприємства. Оцінка «якості» розміщення власного і 

залученого капіталу. Система аналітичних показників для діагностики і їх 

характеристика.  

Методика оцінки вартості капіталу та оптимізації його структури. Шляхи 

поліпшення якості розміщення власних і залучених коштів. 

 

Тема 14. Аналіз ліквідності та платоспроможності 

Значення, завдання та джерела інформації для аналізу платоспроможності 

підприємства та ліквідності його активів. Методичні підходи до оцінки 

платоспроможності та ліквідності підприємства. Методика складання балансу 

ліквідності та його дослідження. Методика розрахунку та характеристика 

відносних показників для оцінки здібності підприємства виконувати 

зобов’язання за розрахунками. 

Оцінка схильності підприємства до втрати та здатності до відновлення 

платоспроможності у короткостроковій перспективі. Чинники зміни 

платоспроможності підприємства. Шляхи підвищення платоспроможності 

підприємства. 

 

Тема 15. Аналіз ділової активності підприємства 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу ділової 

активності підприємства. Напрямки і послідовність аналізу ділової активності. 

Показники, які використовуються задля оцінки рівня ділової активності 

підприємства.  Взаємозв’язок факторів, джерел та кінцевих результатів 

ефективності господарської діяльності підприємства. Фактори, які 

обумовлюють зниження рівня ділової активності підприємства. Методи 

кількісної оцінки причин зміни показників оборотності активів і капіталу 

підприємства. Взаємозв’язок показників ділової активності і рентабельності 

(модель Дюпона). Шляхи поліпшення ефективності використання активів і 

капіталу підприємства. 

 

Тема 16. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансової 

стійкості підприємства. Методичні підходи до оцінки фінансової стійкості 

підприємства. 

Методика визначення абсолютних показників, що характеризують 

фінансову сталість підприємства: суми власних обігових коштів та інших 

джерел формування запасів суб’єкту господарювання; надлишку (нестачі) 
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джерел формування запасів для їх покриття. Фактори зміни суми власних 

оборотних коштів. Класифікація типів фінансової стійкості та методика 

визначення її типу на підприємстві відповідно до критеріїв стабільності джерел 

покриття запасів.  

Загальна оцінка фінансової структури капіталу підприємства. 

Класифікація відносних показників, що характеризують фінансову сталість 

підприємства. Їх розрахунок, економічне трактування та нормативне значення.   

Методика визначення та оцінка зрушень коефіцієнтів фінансової стійкості.   

Оцінка операційного левериджу і запасу фінансової стійкості. 

Функціональний аналіз співвідношення активів та пасивів.  

 

Тема 17. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства 

Поняття, види та причини банкрутства підприємства. Значення, завдання 

та джерела інформації для діагностики ймовірності банкрутства підприємства.  

Система експрес-діагностики і фундаментальної діагностики кризового 

фінансового стану підприємств. Показники, що використовуються для визнання 

підприємства неплатоспроможним (методика розрахунку та економічна 

інтерпретація). Масштаби кризового фінансового стану й можливі шляхи 

виходу з нього (поліпшення структури балансу підприємства і його 

платоспроможності). Внутрішні механізми фінансової стабілізації. Етапи і 

механізми (оперативний, тактичний, стратегічний) фінансової стабілізації 

підприємства. Форми санації підприємства й їх ефективність. 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ 

 

Тема 1. Предмет, об’єкти та методи організації і методики аудиту  

Передумови виникнення аудиту в Україні. Закон України «Про аудит 

фінансової звітності та аудиторську діяльність». Сутність аудиту та його місце 

у системі фінансового контролю України. Предмет і метод організації і 

методики аудиту. Класифікація об’єктів організації і методики аудиту. Основні 

напрями аудиторської діяльності. Регулювання аудиторської діяльності в 

Україні. Рівні нормативного регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

Міжнародні стандарти аудиту (МСА).  

 

Тема 2. Організація діяльності та контроль якості роботи 

аудиторської фірми і праці аудиторів  

Створення аудиторських фірм. Вимоги до суб’єктів аудиторської 

діяльності. Порядок реєстрації аудиторів і аудиторських фірм. Установчі 

документи аудиторської фірми, порядок її реєстрації. Процедура замовлення 

аудиторських послуг. Лист-замовлення і лист-зобов’язання. Договір на 

проведення аудиту. Права і обов’язки аудиторів (аудиторських фірм) 

відповідно до Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність». Відповідальність аудитора за неналежне виконання своїх 

обов’язків. Види і форми відповідальності. Контроль якості аудиторських 
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послуг. Система внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Об’єкти 

внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Заходи з організації 

системи внутрішнього контролю якості аудиторських послуг. Зовнішні 

перевірки системи контролю якості аудиторських послуг. Комітет з контролю 

за якістю аудиторських послуг. 

 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності та її інформаційне забезпечення  

Мета і завдання аудиту окремих елементів фінансової звітності. Об'єкти 

аудиту і критерії оцінки приаудиті фінансової звітнсті. Загальна методика 

аудиту за статтями фінансової звітності: основні господарські операції, система 

контролю, джерела інформації, аналітичні процедури. Інформаційні технології 

в управлінні аудиторською фірмою та проведенні аудиту. Впровадження 

програмних комплексів при вирішенні функціональних задач аудиту. 

Організація інформаційного і програмного забезпечення аудиторської 

діяльності. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі 

(формування інформації, її зберігання та використання). Аудиторський ризик, 

пов’язаний з використанням комп’ютерних систем. Планування аудиту 

фінансової звітності. Модель процесу планування аудиту. Підготовка і 

складання загального плану аудиту. Підготовка і складання програми аудиту. 

Аудиторський ризик та його складові. Порядок визначення аудиторського 

ризику. Визначення рівня суттєвості. Етапи аудиту фінансової звітності. 

Особливості аудиту окремих форм звітності.  

 

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства 

Мета і завдання аудиту установчих документів. Джерела інформації 

аудиту. Планування аудиту установчих документів. Перевірка юридичного 

статусу економічного суб’єкта і права його функціонування. Перевірка 

наявності установчих та інших документів підприємства (статут організації, 

установчий договір, посвідчення про державну реєстрацію в органах 

статистики, податковій інспекції, позабюджетних фондах, протоколи зборів, 

документи приватизації, договори банківських рахунків і внесків, проспекти 

емісії, накази, розпорядження, внутрішні положення та ін.). Мета і завдання 

аудиту облікової політики. Джерела інформації аудиту. Планування аудиту 

облікової політики. Ознайомлення з загальними засадами облікової політики 

підприємства. Оцінка положень облікової політики. Мета і завдання аудиту 

власного капіталу. Джерела інформації аудиту. Планування аудиту власного 

капіталу. Перевірка формування статутного капіталу, його структури, 

обґрунтованості оцінки внесених цінностей, складу засновників і їх внесків, 

правильності оформлення бухгалтерськими документами і відображення в 

бухгалтерському обліку. Перевірка правильності оформлення зміни статутного 

капіталу, аналіз обґрунтованості такого кроку. Перевірка наявності державної 

реєстрації та ліцензування окремих видів діяльності. Перевірка інших 

складових власного капіталу. Типові порушення, що можуть бути виявлені під 
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час аудиту.  

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій  

Мета і завдання перевірки, джерела інформації. Планування аудиту 

необоротних активів. Нормативне регулювання операцій з необоротними 

активами. Перевірка наявності необоротних активів та операцій з їх 

надходження і вибуття, документального оформлення, відображення в обліку. 

Перевірка вибуття недоамортизованих об’єктів. Перевірка правильності оцінки 

і переоцінки необоротних активів, нарахування амортизації, обліку проведення 

капітального і поточного ремонту, вірогідності й ефективності витрат, що з ним 

пов’язані. Перевірка правильності обліку орендних і лізингових операцій. 

Організація і методика аудиту фінансової та операційної оренди необоротних 

активів. Типові порушення в обліку операцій з необоротними активами. 

Узагальнення результатів перевірки. Інвестиційна діяльність і завдання щодо її 

контролю. Об’єкти, джерела інформації та методичні прийоми аудиту 

інвестиційної діяльності. Аудиторська експертиза інвестиційних проектів. 

Аудиторський контроль капітальних вкладень, введення об’єктів і виробничих 

потужностей у дію.  

 

Тема 6. Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості  

Мета і завдання аудиту грошових коштів, джерела інформації. 

Нормативне регулювання грошових операцій. Планування аудиту грошових 

коштів. Методика аудиту касових операцій і операцій за рахунками у банках. 

Перевірка правильності документального відображення операції з коштами. 

Додержання порядку ведення касових операцій з готівкою, цінними паперами, 

бланками суворої звітності. Організація і методика валютних операцій з 

наявними коштами, використання їх за цільовим призначенням, повернення в 

банк невикористаних грошей, дотримання правил і лімітів розрахунків 

готівкою. Перевірка і підтвердження звітної інформації про наявність і рух 

коштів. Перевірка операцій з грошовими документами, цінними паперами і 

бланками строгої звітності. Мета і завдання аудиту дебіторської заборгованості, 

джерела інформації. Нормативне регулювання дебіторської заборгованості. 

Планування аудиту дебіторської заборгованості. Організація і методика аудиті 

розрахунків з покупцями і замовниками. Виявлення і аналіз реальних обсягів 

дебіторської заборгованості. Організація і методика аудиту розрахунків за 

претензіями. Перевірка стану претензійної роботи. Організація і методика 

аудиту розрахунків з підзвітними особами та іншими дебіторами. Типові 

порушення правил ведення операцій з коштами та їх наслідки.Типові 

порушення в обліку розрахунків з дебіторами. Узагальнення результатів 

перевірки.  

 

Тема 7. Аудит запасів та незавершеного будівництва  

Мета і завдання аудиту запасів, джерела інформації. Нормативне 

регулювання запасів. Планування аудиту запасів. Нормативне регулювання 

операцій з товарно-матеріальними цінностями. Організація і методика 

перевірки зберігання виробничих запасів, матеріальних цінностей і товарів, 
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операцій з їх руху, правильності вартісної оцінки, документального 

оформлення і відображення в обліку. Аудит складського обліку запасів. 

Особливості аудиту малоцінних і швидкозношуваних предметів. Організація і 

методика перевірки правильності відображення товарно-матеріальних 

цінностей у балансі. Аудит незавершеного будівництва. Типові порушення в 

обліку операцій із запасами. Узагальнення результатів перевірки. Мета і 

завдання аудиту поточних біологічних активів. Джерела аудиту поточних 

біологічних активів. Планування аудиту поточних біологічних активів. 

Послідовність проведення аудиту поточних біологічних активів. Типові 

порушення, що можуть бути виявлені під час аудиту поточних біологічних 

активів тваринництва. 

 

Тема 8. Аудит праці та її оплати  

Мета і завдання аудиту оплати праці, джерела інформації. Планування 

аудиту оплати праці. Трудове законодавство і нормативна база розрахунків з 

оплати праці та оподатковування фізичних осіб. Перевірка дотримання 

законодавства про працю. Перевірка документального оформлення трудових 

угод. Перевірка розрахунків з оплати праці зі штатним і позаштатним 

персоналом підприємства, а також з інших операцій з персоналом. Організація і 

методика аудиту нарахувань на заробітну плату та утримань з неї і сплати 

податків до бюджету та позабюджетних платежів з розрахунків з фізичними 

особами. Типові помилки і порушення в обліку розрахунків з оплати праці. 

Узагальнення результатів перевірки.  

 

Тема 9. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань  

Мета і завдання аудиту зобов'язань, джерела інформації. Планування 

аудиту зобов’язань. Нормативне регулювання ведення й обліку кредитних 

операцій. Методи перевірки розрахункових взаємин економічного суб’єкта й 

ефективності його роботи з кредиторською заборгованістю. Аудит розрахунків 

з постачальниками і підрядниками. Організація і методика аудиту 

довгострокових і короткострокових позик. Методи перевірки кредитних 

взаємовідносин економічного суб’єкта. Аудит короткострокових векселів 

одержаних. Аналіз потреби економічного суб’єкта в кредитах, умов одержання, 

джерел покриття, ефективності використання. Аудит розрахунків з дочірніми 

підприємствами, зі спільної діяльності, внутрішньофірмових розрахунків. 

Типові помилки в обліку розрахункових і кредитних операцій. Узагальнення 

результатів перевірки.  

 

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)  

Мета і завдання аудиту витрат підприємства, джерела інформації. 

Планування аудиту витрат. Нормативна база обліку витрат на виробництво. 

Методи перевірки правильності обліку витрат, що відносяться на собівартість 

продукції (робіт,послуг). Перевірка правильності калькулювання витрат на 

основне, допоміжне і незавершене виробництво. Перевірка обліку внутрішніх 

виробничих процесів. Перевірка правильності обліку і розподілу 
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загальновиробничих витрат. Перевірка правильності обліку й оцінки 

незавершеного виробництва. Перевірка обґрунтованості використовуваних 

методів обліку витрат на виробництво. Мета і завдання аудиту виробничої 

собівартості продукції. Джерела інформації. Планування аудиту виробничої 

собівартості продукції. Оцінка ефективності витрат на виробництво. Типові 

помилки в обліку витрат на виробництво і обчисленні собівартості продукції. 

Узагальнення результатів перевірки.  

 

Тема 11. Аудит формування доходів та фінансових результатів  

Мета і завдання аудиту доходів підприємства, джерела інформації. 

Планування аудиту доходів. Нормативна база організації обліку доходів 

діяльності. Організація і методика аудиту оцінки і класифікації доходів 

діяльності. Нормативна база формування і використання прибутку. Організація 

і методика аудиту доходів від операційної діяльності. Організація і методика 

аудиту доходів від неопераційної діяльності. Організація і методика аудиту 

фінансових та інших доходів, доходів від надзвичайних подій. Методика аудиту 

процесу реалізації та визначення фінансового результату від реалізації 

продукції. Мета і завдання аудиту фінансових результатів підприємства, 

джерела інформації. Планування аудиту фінансових результатів. Методика 

аудиту фінансових результатів і використання прибутку. Аудит прибутку, що 

залишається в розпорядженні підприємства, фондів і резервів. Типові помилки 

в обліку, звітності та оподаткуванні прибутку. Узагальнення результатів 

перевірки.  

 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів  

Мета і завдання аудиту податкових розрахунків і платежів, джерела 

інформації. Планування аудиту податкових розрахунків і платежів. Нормативна 

база організації податкових розрахунків і платежів. Організація і методика 

перевірки оподаткування, податкового обліку і звітності за податком на додану 

вартість, акцизним збором та іншим зборам і платежам до бюджету і 

позабюджетних фондів. Організація і методика розрахунків з бюджетом за 

видами податків і позабюджетних платежів, перевірка правомірності 

використання пільг з податків і позабюджетних платежів. Типові помилки в 

оподаткуванні. Узагальнення результатів перевірки.  

 

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення 

результатів аудиту фінансової звітності  

Завершальний етап аудиторської перевірки. Аналіз отриманих 

аудиторських доказів. Формулювання висновків за результатами аудиту. 

Підготовка підсумкових документів. Узгодження і передача підсумкових 

документів замовнику аудиту. Характеристика аудиторського звіту (висновку). 

Основні елементи аудиторського звіту (висновку). Види аудиторського звіту 

(висновку). Невпевненість і незгода при підготовці аудиторського звіту 

(висновку). Позитивний аудиторський висновок, умовно-позитивний 

аудиторський висновок, негативний аудиторський висновок, відмова від дачі 
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аудиторського висновку. Оформлення результатів надання інших аудиторських 

послуг. Звітність аудиторських фірм (аудиторів) про надані послуги.  

 

Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, 

спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг  

Поняття та зміст супутніх аудиту послуг. Організаційні та методологічні 

засади виконання оглядової перевірки звітності, супутніх та інших послуг 

аудиту. Типові напрями аудиторських консультацій. Особливості організації 

проведення консультаційного аудиту. Порядок оформлення і представлення 

результатів консультаційного аудиту. Роль консультаційного аудиту в 

підвищенні ефективності виробництва. Консультування в різних галузях 

діяльності. Послуги, сумісні з проведенням обов’язкового аудиту. Послуги, не 

сумісні з проведенням обов’язкового аудиту. Основні об’єкти консультацій 

суб’єктів господарювання: постановка обліку, вироблення облікової і 

фінансової політики, фінансовий аналіз підприємства, оподатковування, 

господарські зв’язки, перспективи розвитку. Роль внутрішнього аудитора в 

аудиторському супроводі. Залучення експертів до аудиторського супроводу.  

 

Тема 15. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності  

Сутність внутрішнього аудиту. Спільне та відмінне між зовнішнім і 

внутрішнім аудитом. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. Організація 

внутрішнього аудиту. Служба внутрішнього аудиту підприємства. Склад та 

функції служби внутрішнього аудиту Складання аудиторського звіту за 

результатами внутрішнього аудиту. Реалізація результатів внутрішнього 

аудиту. Місце і роль внутрішнього контролю й аудиту в системі керування 

підприємством. Відображення процедур контролю в положеннях про 

підрозділи і посадових інструкціях. Документообіг і контрольне середовище. 

Основні контрольні процедури, їх роль у забезпеченні вірогідності звітності. 

Методи оцінювання якості внутрішнього аудиту. 

 
 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ В ОБЛІКУ,  

АНАЛІЗІ І ОПОДАТКУВАННІ 

 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах 

застосування інформаційних систем в обліку та оподаткуванні.  

Проблеми автоматизації їх ведення та можливості існуючих на сьогодні в 

Україні відповідних програмних продуктів. Класифікація бухгалтерських 

програмних продуктів. Склад і структура вимог до програмного забезпечення. 

Перехід до автоматизованої форми бухгалтерського обліку. Системи 

автоматизації бухгалтерського обліку: «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. 

Бухгалтерія». 

 

Тема 2. Налаштування управлінських інформаційних систем в обліку 

та оподаткуванні.  
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Порядок введення даних про підприємство. Введення залишків по 

рахунках. Порядок введення аналітичного обліку в умовах автоматизації. 

Робота з довідниками. Будова початкового балансу. Порівняння одержаних 

результатів про процес внесення початкових даних.  

 

Тема 3. Інформаційні системи по обліку та управлінню грошовими 

коштами.  

Порядок ведення обліку касових операцій за допомогою програмного 

забезпечення «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. Бухгалтерія». Порядок 

реєстрації касових операцій в системі «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. 

Бухгалтерія». Порядок введення довідникової інформації, регістрів 

аналітичного та синтетичного обліку підсистеми грошові кошти. Автоматизація 

обліку розрахунків з підзвітними особами. Склад та призначення вихідних 

машинограм підсистеми Формування оборотно-сальдових відомостей по 

рахунках 301, 372. Порівняння одержаних результатів та процесу 

автоматизованого ведення обліку касових операцій в різних програмних 

продуктах.  

 

Тема 4. Інформаційні системи по обліку та управлінню фінансово-

розрахунковими операціями.  

Ведення обліку розрахункових операцій за допомогою програмного 

забезпечення «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. Бухгалтерія». Порядок 

реєстрації розрахункові операції в умовах автоматизації обліку. Порядок 

введення довідникової інформації, регістрів аналітичного та синтетичного 

обліку підсистеми грошові кошти. Склад та призначення вихідних машинограм 

підсистеми. Формування оборотно-сальдових відомістей по рахунках 311, 36, 

63. Порівняння одержаних результатів та процесу автоматизованого ведення 

обліку розрахункових операцій в програмних продуктах «Парус», 

«1С:Бухгалтерія» та «BAS. Бухгалтерія». Можливості та використання сучасної 

системи «Інтернет Клієнт-Банк». 

 

Тема 5. Інформаційні системи по обліку та управлінню виробничими 

запасами.  

Ведення обліку надходження виробничих запасів за допомогою 

програмного забезпечення «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. Бухгалтерія». 

Порядок реєстрації операції з обліку виробничих запасів в умовах АРМ 

бухгалтера. Порядок введення довідникової інформації, регістрів аналітичного 

та синтетичного обліку підсистеми «Запаси». Склад та призначення вихідних 

машинограм підсистеми Формування оборотно-сальдових відомостей по 

рахунках 20, 21, 22. Порівняння одержаних результатів та процесу 

автоматизованого ведення обліку запасів в різних програмних продуктах.  

 

Тема 6. Інформаційні системи по обліку та управлінню основними 

засобами.  

Ведення обліку основних засобів за допомогою програмного 
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забезпечення «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. Бухгалтерія». Порядок 

реєстрації операції з обліку основних засобів в умовах АРМ бухгалтера. 

Порядок введення довідникової інформації, регістрів аналітичного та 

синтетичного обліку підсистеми «ОЗ». Склад та призначення вихідних 

машинограм підсистеми. Формування оборотно-сальдових відомостей по 

рахунках 10,11, 13, 15. Порівняння одержаних результатів та процесу 

автоматизованого ведення обліку основних засобів в різних програмних 

продуктах.  

 

Тема 7. Інформаційні системи по обліку та управлінню виробничої 

діяльності.  

Ведення обліку виробничих витрат та виходу продукції за допомогою 

програмного забезпечення «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. Бухгалтерія». 

Порядок реєстрації операції з обліку витрат і виходу продукції в умовах АРМ 

бухгалтера. Порядок введення довідникової інформації, регістрів аналітичного 

та синтетичного обліку підсистеми. Склад та призначення вихідних 

машинограм. Формування оборотно-сальдових відомостей по рахунках 23,91, 

92, 93. 

 

Тема 8. Інформаційні системи по обліку та оподаткуванню праці та її 

оплати.  

Ведення обліку оплати праці та відрахувань на соціальні заходи за 

допомогою «Парус», «1С:Бухгалтерія» та «BAS. Бухгалтерія». Порядок 

реєстрації операції з обліку праці та її оплати в умовах АРМ бухгалтера. 

Порядок введення довідникової інформації, регістрів аналітичного та 

синтетичного обліку. Склад та призначення вихідних машинограм. Формування 

оборотно-сальдових відомостей по рахунках 66,65. Порівняння одержаних 

результатів та процесу автоматизованого ведення обліку праці та її оплати в 

різних програмних продуктів.  

 

Тема 9. Інформаційні системи по обліку та складанню фінансової та 

податкової звітності.  

Порядок формування та звірки даних синтетичного обліку та 

аналітичного обліку. Порядок закриття рахунків в системі, регламентні 

операції. Формування регламентної звітності з фінансового, статистичного та 

податкового обліку. Інформатизація складання та передачі звітності з 

використанням системи «Медок», «Бест Звiт Плюс» та SAP. 
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ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ ПИТАНЬ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ 

1. Основи побудови фінансового обліку. 

2. Облік грошових коштів. 

3. Облік короткострокових та довгострокових фінансових інвестицій. 

4. Облік дебіторської заборгованості. 

5. Облік виробничих запасів та готової продукції. 

6. Облік поточних біологічних активів.  

7. Облік необоротних активів та капітальних інвестицій. 

8. Облік поточних зобов’язань  

9. Облік розрахунків за виплатами працівникам та соціальним 

страхуванням 

10. Облік розрахунків з бюджетом та зі страхування майна 

11. Облік довгострокових зобов’язань  

12. Облік доходів, витрат і фінансових результатів від діяльності 

підприємства 

13. Облік власного капіталу, забезпечень та цільового фінансування 

14. Теоретичні основи управлінського обліку. 

15. Системний підхід і основні способи класифікації витрат. 

16. Системи калькулювання витрат за повними витратами 

17. Системи калькулювання за змінними витратами 

18. Облік витрат на організацію виробництва і управління. 

19. Облік витрат за елементами. 

20. Бюджетування. 

21. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 

22. Облік витрат у центрах відповідальності 

23. Принципи організації бухгалтерського обліку в системі управління 

підприємством 

24. Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова 

політика підприємства 

25. Процес формування та функціонування облікових підрозділів 

26. Бухгалтерський контроль та юридична відповідальність на 

підприємстві 

27. Забезпечення ефективного функціонування системи 

бухгалтерського обліку та планування її розвитку 

28. Формування системи документування господарських операцій та 

документообігу 

29. Електронні документи та електронний документообіг 

30. Особливості організації обліку активів, капіталу та зобов’язань 

31. Організаційні засади обліку доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності підприємства 

32. Процес організації управлінського обліку та узагальнення даних 

для цілей управління 

33. Формування та обробка фінансової, управлінської й податкової 
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звітності підприємства 

34. Сутність і значення податкового контролю 

35. Нормативне та інформаційне забезпечення податкового контролю 

36. Організація податкового контролю в Україні 

37. Превентивний податковий контроль 

38. Непрямі методи контролю 

39. Податкові перевірки в системі податкового контролю 

40. Особливості фактичних податкових перевірок 

41. Оформлення та реалізація матеріалів податкових перевірок 

42. Контроль справляння податку на прибуток  

43. Організація та методика контролю справляння непрямих податків 

44. Контроль справляння податків з доходів фізичних осіб 

45. Предмет та метод економічного аналізу 

46. Методологічні засади факторного аналізу. 

47. Методи дослідження стохастичних зв`язків в економічному аналізі 

48. Методика визначення та підрахунку резервів в аналізі. Методика 

функціонально-вартісного аналізу 

49. Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу 

50. Аналіз використання основних засобів 

51. Аналіз використання матеріальних ресурсів 

52. Аналіз використання трудових ресурсів та оплати праці 

53. Аналіз виробництва і реалізації продукції 

54. Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції  

55. Фінансовий аналіз, його сутність та характеристика. 

56. Аналіз активів підприємства 

57. Аналіз пасивів (джерел формування активів) підприємства 

58. Аналіз ліквідності та платоспроможності 

59. Аналіз ділової активності підприємства 

60. Аналіз фінансової стійкості підприємства 

61. Діагностика ймовірності банкрутства підприємства 

62. Предмет, об’єкти та методи організації і методики аудиту  

63. Організація діяльності та контроль якості роботи аудиторської 

фірми і праці аудиторів  

64. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової звітності та 

її інформаційне забезпечення  

65. Аудит установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства 

66. Аудиторська перевірка необоротних активів та інвестицій  

67. Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості  

68. Аудит запасів та незавершеного будівництва  

69. Аудит праці та її оплати  

70. Аудит довгострокових та короткострокових зобов’язань  

71. Аудит витрат і собівартості продукції (робіт, послуг)  

72. Аудит формування доходів та фінансових результатів  

73. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і платежів  
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74. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення результатів 

аудиту фінансової звітності  

75. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, спеціальних 

видів аудиту та аудиторських послуг  

76. Внутрішній аудит суб’єктів підприємницької діяльності  

77. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах 

застосування інформаційних систем в обліку та оподаткуванні.  

78. Налаштування управлінських інформаційних систем в обліку та 

оподаткуванні.  

79. Інформаційні системи по обліку та управлінню грошовими 

коштами.  

80. Інформаційні системи по обліку та управлінню фінансово-

розрахунковими операціями.  

81. Інформаційні системи по обліку та управлінню виробничими 

запасами.  

82. Інформаційні системи по обліку та управлінню основними 

засобами.  

83. Інформаційні системи по обліку та управлінню виробничої 

діяльності.  

84. Інформаційні системи по обліку та оподаткуванню праці та її 

оплати.  

85. Інформаційні системи по обліку та складанню фінансової та 

податкової звітності.  
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  
 

Вступник має надати відповіді на три питання, які оцінюються за 
наступною шкалою:  

– 90-100 балів (оцінка «відмінно») одержують вступники, які всебічно, 

систематично і глибоко володіють матеріалом, вміють самостійно виконувати 

завдання, передбачені програмою, засвоїли основну й ознайомлені з 

додатковою літературою, яка рекомендована програмою. Оцінка «відмінно» 

виставляється вступникам, які розуміють взаємозв'язки основних понять 

професійної діяльності майбутнього доктора філософії з обліку і 

оподаткування. Проявляють схильність до наукової роботи;  
– 82-89 балів (оцінка «дуже добре») – вище від середнього рівня (з 

кількома помилками) заслуговують вступники, які повністю опанували 

навчально-програмний матеріал, успішно виконали завдання, передбачені 

програмою, засвоїли основну літературу, рекомендовану програмою. Оцінка 

«дуже добре» виставляється вступникам, які показують систематичний 

характер знань з дисципліни; 
– 75-81 балів (оцінка «добре») – в загальному робота вступниками 

виконана та відповіді надані, але з певною кількістю помилок. Оцінку 
«добре» заслуговують вступники, які опанували навчально-програмний 
матеріал, успішно виконали завдання, передбачені програмою, засвоїли 
основну літературу, яка рекомендована програмою; 

– 64-74 балів (оцінка «задовільно») заслуговують вступники, які 
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання в аспірантурі і використання його у майбутній науковій 
діяльності, виконують завдання непогано, але із значною кількістю помилок, 
ознайомлені з основною літературою. Оцінка «задовільно» виставляється 
вступникам, які допустили на випробуванні помилки під час виконання 
завдань, але під керівництвом викладача знаходять шляхи їх подолання;  

– 60-63 балів (оцінка «достатньо») заслуговують вступники, які 
знають основний навчально-програмний матеріал в обсязі, необхідному для 
подальшого навчання і використання його у майбутній професії, а виконання 
завдань задовольняє мінімальні критерії; 

– 35-59 балів (оцінка «незадовільно») виставляють вступникам, які 
погано оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають велику 
кількість помилок під час виконання завдань, передбачених програмою. 
Оцінка «незадовільно» виставляється абітурієнтам, які не можуть 
продовжувати навчання без додаткових знань з певної дисципліни; 

– <35 балів (оцінка «незадовільно») виставляють вступникам, які не 
оволоділи навчально-програмним матеріалом, допускають грубі помилки під 
час виконання завдань, передбачених програмою. Оцінка «незадовільно» 
виставляється вступникам, які не можуть продовжувати навчання і яким 
необхідна серйозна подальша робота.  

Кожне питання оцінюється за шкалою від 0 до 100 балів. Підсумкова 
оцінка визначається як середнє арифметичне значення з трьох оцінок на три 
відповіді – за умови, що кожна з них складає не менше 60 балів.  

Увага! У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу 
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викладача залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 
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