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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття освітнього ступеня доктора філософії галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальністю 071- Облік і оподаткування розроблена
відповідно
до
освітньо-професійної
програми
та
освітньо-професійної
характеристики підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магіст»
галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» та галузі гнань 07 «Управління та
адміністрування».
Програма фахового вступного випробування при вступі на навчання для
здобуття освітнього ступеня доктора філософії галузі знань 07 «Управління та
адміністрування» за спеціальністю 071-Облік і оподаткування включає матеріал
державної програми з наступних дисциплін: «Фінансовий облік І», «Фінансовий
облік 2», «Фінансовий аналіз», «Аудит», «Організація податкового процесу в
Україні».
Метою фахового вступного випробування є з’ясування рівню теоретичних
знань та практичних навичок абітурієнтів, яких вони набули під час навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр галузі знань 0305 «Економіка та
підприємництво» та 07 «Управління та адміністрування».
Головним завданням фахового вступного випробування є оцінка знань
програмного матеріалу дисциплін професійної підготовки та вміння
використовувати набуті знання.
Програма фахового вступного випробування складається з пояснювальної
записки, змісту фахових вступних випробувань в розрізі навчальних дисциплін та
критеріїв оцінювання фахового вступного випробування.
Порядок проведення вступного фахового випробування визначається
Правилами прийому до аспірантури УДФСУ. (Додаток 12 до Правил прийому до
Університету ДФС України в 2016 році)
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ЗМІСТ ФАХОВИХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ
З НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І»
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
1.Організація фінансового обліку на підприємствах України. Суть
господарського обліку.
2. Види обліку: фінансовий облік та управлінський (внутрішньогосподарський
облік). Спільні риси та відмінності.
3. Основне призначення та об'єкти фінансового обліку. Значення, завдання та
об'єкти управлінського (виробничого) обліку. Складові елементи фінансового обліку
як економічного процесу.
4. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».
Стандарти бухгалтерського обліку і звітності, які регламентують порядок ведення
фінансового обліку. Інструкції, положення, методичні вказівки, які регулюють
організацію фінансового обліку безпосередньо на підприємстві.
7. Облікова політика в Україні та її зміст в умовах нових економічних
відносин і ринкової економіки. Організація фінансової служби в умовах нової
облікової політики. Основні нормативні документи, які регламентують облікову
політику в Україні. Реалізація облікової політики в Україні.
5. Фактори, які впливають на побудову фінансового обліку та їх
характеристика: розмір підприємства, вид підприємницької діяльності, характер
витрат, методика визначення фінансового результату, фінансова звітність, наявність
(відсутність) управлінського обліку. Види підприємств.
Тема 2. Облік грошових коштів
1. Економічна сутність грошового обігу і розрахунку. Загальний порядок
ведення касових операцій. Документальне оформлення касових операцій.
Аналітичний і синтетичний облік касових операцій. Облік касових операцій в
системі рахунків бухгалтерського обліку. Порядок проведення інвентаризації
коштів. Методика і техніка складання касової книги і порядок здавання звіту касира.
Порядок перевірки і обробки звіту касира бухгалтером. Облік і шлях грошових
коштів. Облік грошових коштів в дорозі та грошових документів.
2. Основні форми безготівкових розрахунків. Порядок здійснення та
відображення в обліку розрахунків платіжними дорученнями, розрахунковими
чеками, вимогами, акредитивами. Порядок відкриття рахунку в банку. Документи,
які необхідно подати в кредитну установу для відкриття рахунку. Виписка банку, її
зміст, структура, порядок одержання та обробки. Відображення руху грошових
коштів на рахунках бухгалтерського обліку.
3. Основні поняття з обліку грошових коштів на валютних рахунках. Порядок
відкриття та закриття валютних рахунків. Документальне оформлення операцій на
валютних рахунках.
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4. Синтетичний та аналітичний облік операцій на валютних
рахунках. Порядок проведення перерахунку іноземної валюти. Облік курсових
різниць. Облік операцій з купівлі та продажу валюти.
Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій
1. Визнання та класифікація фінансових інвестицій. Еквіваленти грошових
коштів. Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних видів
цінних паперів: облік акцій, облігацій. Основні бухгалтерські проводки з обліку
руху акцій, облігацій. Облік поточних фінансових інвестицій. Придбання
короткострокових фінансових інвестицій. Реалізація (продаж) поточних фінансових
інвестицій.
2. Документування господарських операцій з обліку поточних фінансових
інвестицій. Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій.
Аналітичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Синтетичний облік
короткострокових фінансових інвестицій. Розкриття інформації про короткострокові
фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Узагальнення операцій з обліку
короткострокових фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку.
Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій
1.
Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій.
2. Собівартість фінансових інвестицій, в залежності від способу придбання.
Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових
інвестицій, що надають право власності. Відображення довгострокових фінансових
інвестицій за справедливою вартістю, за методом участі в капіталі, за
амортизованою собівартістю та за собівартістю з урахуванням зменшення
корисності.
3. Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи.
Фінансові інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи. Розкриття
інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до фінансової звітності.
Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського
обліку.
Тема 5. Облік дебіторської заборгованості
1.
Визнання
довгострокової
дебіторської
заборгованості.
Оцінка
довгострокової
дебіторської
заборгованості.
Класифікація
дебіторської
заборгованості. Види довгострокової дебіторської заборгованості. Дебіторська
заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду. Довгострокові векселі
одержані. Аналітичний облік довгострокової дебіторської заборгованості.
Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку з обліку
довгострокової дебіторської заборгованості. Узагальнення інформації про
довгострокову дебіторську заборгованість в облікових регістрах.
2. Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості.
Визнання дебіторської заборгованості покупців і замовників. Оцінка дебіторської
заборгованості покупців і замовників.
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3. Документування господарських операцій з покупцями та
замовниками. Види векселів: прості і переказні та їх коротка характеристика.
Поняття про дисконтований вексель. Організація та документальне оформлення
зберігання векселів на підприємстві та в банку. Дебіторська заборгованість
забезпечена векселями. Відображення заборгованості покупців і замовників в
облікових регістрах та фінансовій звітності.
4. Сутність та види дебіторської заборгованості,документування та облік
розрахунків за виданими авансами, з підзвітними особами, за нарахованими
доходами, за претензіями, за відшкодування завданих збитків, за позиками членам
кредитних спілок, з іншими дебіторами.
5. Облік розрахунків за виданими авансами. Аналітичний та синтетичний
облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок оформлення службового
відрядження. Розміри відшкодувань витрат на службові відрядження. Порядок
стягнення своєчасно неповернених підзвітних сум.
6. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Поняття дивідендів, роялті,
відсотків. Документування операцій з обліку розрахунків за нарахованими
доходами. Облік розрахунків за претензіями. Розкриття інформації про дебіторську
заборгованість у фінансовій звітності.
6. Економічна сутність резерву сумнівних боргів. Визнання дебіторської
заборгованості сумнівною. Облік резервів сумнівних боргів та відображення на
рахунках бухгалтерського обліку. Методи нарахування резерву сумнівних боргів .
Тема 6. Облік основних засобів
1. Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика
основних засобів.
2. Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних інвестицій
Документування операцій з надходження основних засобів. Аналітичний та
ссинтетичний облік надходження основних засобів.
3.Облік капітального будівництва. Капітальні вкладення, їх класифікація та
характеристика. Синтетичний та аналітичний облік затрат на фінансування
капітальних вкладень. Порядок відображення затрат та фінансування капітальних
вкладень у формах звітності.
5. Сутність амортизації та періодичність нарахування. Облік амортизації.
Перегляд терміну корисного використання та методу амортизації необоротних
активів. Методи нарахування амортизації. Документальне оформлення розрахунку
амортизації. Порядок відображання в обліку нарахування амортизації. Порядок
відображання розміру амортизації та зносу основних засобів у формах звітності.
6.Порядок відображання вибуття необоротних активів. Продаж та передача
основних засобів; списання (ліквідація) необоротних активів. Розкриття інформації
щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності. Документування
господарських операцій з обліку вибуття основних засобів. Аналітичний облік руху
основних засобів. Інвентаризація основних засобів.
6. Поняття та види оренди. Поняття та види лізингу. Відображання орендних
операцій в обліку та звітності орендаря. Відображання орендних операцій в обліку
та звітності орендодавця. Переоцінка та зменшення корисності необоротних активів.
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7. Відображання даних про основні засоби в облікових регістрах та
розкриття інформації у фінансовій звітності. .
8. Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку
інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських операцій
з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік бібліотечних фондів,
малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не титульних) споруд,
природних ресурсів, предметів прокату та інших необоротних активів. Розкриття
інформації про інші необоротні активи в облікових регістрах і фінансовій звітності.
Інвентаризація необоротних нематеріальних активів.
Тема 7. Облік нематеріальних активів
1.
Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів.
Надходження нематеріальних активів. Синтетичний та аналітичний облік
нематеріальних активів. Документування господарських операцій з обліку
придбання нематеріальних активів.
2.
Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безкоштовної
передачі, ліквідації об’єкта нематеріальних активів, здійснення фінансових вкладень
нематеріальними активами до статутного капіталу. Регістри аналітичного обліку
нематеріальних активів, що вибули. Інвентаризація нематеріальних активів. Поняття
про амортизацію нематеріальних активів. Методи її нарахування. Способи
визначення строків корисного використання нематеріальних активів.
Тема 8. Облік запасів
1. Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення.
Класифікація запасів.
2. Оцінка запасів при їх надходженні. Порядок оформлення первісної вартості
запасів придбаних за грошові кошти, виготовлених власними силами, внесених до
статутного капіталу, одержаних безоплатно, придбаних в результаті обміну на
подібні активи, придбаних в результаті обміну на неподібні активи.
3. Оцінка вибуття запасів. Методи оцінки запасів при їх прибутті:
ідентифікованої собівартості, середньозваженої собівартості, ФІФО, нормативних
затрат, ціни продажу.
4. Характеристика рахунків з обліку запасів. Відображання даних про запаси в
облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Тема 9. Облік виробничих запасів та палива
1.
Поняття і класифікація виробничих запасів. Документування
господарських операцій з руху виробничих запасів. Х Аналітичний облік
виробничих запасів. Організація та порядок ведення складського обліку товарноматеріальних цінностей. Порядок складання та представлення звіту про рух товарно
– матеріальних цінностей завідуючими складами.
2.
Організація та порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку
ТМЦ у бухгалтерії. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація
виробничих запасів. Порядок складання інвентаризаційних описів, порівняльних
відомостей. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського
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обліку. Відображення операцій з руху виробничих запасів на рахунках
бухгалтерського обліку.
3.
Поняття про МШП, їх характеристика та класифікація. Особливості
обліку МШП. Документування надходження та витрачання МШП. Аналітичний та
синтетичний облік МШП. Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП.
Тема 10. Облік витрат виробництва
1.
Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. Мета
та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів
калькулювання. Облік витрат допоміжних виробництв. Аналітичний облік витрат
основного виробництва.
2.
Синтетичний облік прямих виробничих витрат. Інвентаризація
незавершеного виробництва. Відображення операцій з обліку витрат виробництва на
рахунках бухгалтерського обліку. Облік виробничої собівартості продукції.
Узагальнення витрат виробництва в облікових регістрах та у фінансовій звітності.
Зведений облік витрат на виробництво.
3.
Поняття браку у виробництві. Документування виявленого браку у
виробництві. Аналітичний облік браку у виробництві. Відшкодування втрат від
браку. Поняття напівфабрикату. Продаж напівфабрикатів. Контроль за рухом
напівфабрикатів.
Тема 11. Облік випуску готової продукції
1.
Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування
первісної вартості готової продукції. Документування господарських операцій з
руху готової продукції.
2.
Аналітичний облік готової продукції. Інвентаризація готової продукції.
Характеристика рахунків обліку готової продукції. Порядок організації
аналітичного обліку готової продукції. Облік оприбуткування готової продукції.
3.
Порядок здійснення складського обліку готової продукції. Первинні
документи з оприбуткування та відпуску готової продукції та порядок їх
заповнення. Синтетичний облік готової продукції.
4.
Порядок відображення вартості готової продукції у формах звітності
підприємства.
Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів
1. Поняття, документування господарських операцій та розподіл витрат
майбутніх періодів.
2. Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського
обліку.
3. Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції
4. Аналітичний та синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх видами.
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1.

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ»

Тема 1. Облік довгострокових зобов’язань
Поняття довгострокових зобов’язань. Поняття та класифікація кредитів.
Порядок укладання кредитної угоди. Відмінності між договором позики та
кредитним договором. Документування операцій з обліку довгострокових позик.
Відображення операцій з обліку довгострокових позик на рахунках бухгалтерського
обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.
1.
Поняття векселя. Види та класифікація векселів. Документальне
оформлення операцій з векселями. Відображення операцій з обліку довгострокових
векселів виданих на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та
фінансовій звітності.
2.
Суть та тлумачення облігацій. Облік облігацій, випущених з дисконтом
та з премією. Відображення в обліку облігацій, випущених між датами виплати
відсотків. Документування операцій з обліку довгострокових зобов’язань по
облігаціях на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій
звітності.
3.
Види оренди та умови договорів оренди. Документування операцій з
обліку довгострокових зобов’язань з оренди на рахунках бухгалтерського обліку, в
облікових регістрах та фінансовій звітності.
4.
Відстрочені податкові зобов’язання. Відстрочені податкові активи.
Документування операцій з обліку відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов’язань. Відображення операцій з обліку відстрочених податкових
активів і відстрочених податкових зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку,
в облікових регістрах та фінансовій звітності.
5.
Документування операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань.
Відображення операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань на рахунках
бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.
Тема 2. Облік короткострокових зобов’язань
1.
Основні поняття поточної заборгованості. Визнання зобов’язань за
придбані товарно-матеріальні та нематеріальні цінності, послуги. Поняття про
постачальників, підрядників та промислово-фінансові групи (ПФГ). Порядок і
форми розрахунків між постачальником та покупцем.
2.
Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками та
підрядниками. Аналітичний та синтетичний облік операцій з постачальниками та
підрядниками. Відображення зобов’язань за розрахунками з постачальниками у
фінансовій звітності.
3.
Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками. Сутність та
порядок отримання кредитів. Документування господарських операцій з обліку
короткострокових кредитів. Синтетичний та аналітичний облік короткострокових
кредитів. Відображення короткострокових кредитів в облікових регістрах та
фінансовій звітності.
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4.
Документування господарських операцій з обліку поточної
заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Синтетичний, аналітичний
облік поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями та відображення
у фінансовій звітності.
5.
Облік виданих короткострокових відсоткових векселів. Облік виданих
короткострокових дисконтних векселів. Документування господарських операцій з
короткостроковими векселями виданими. Синтетичний та аналітичний облік.
Відображення операцій з короткостроковими векселями виданими в облікових
регістрах та фінансовій звітності.
Тема 3. Облік праці та її оплати
1.
Поняття про оплату праці та заробітну плату. Фактори, що визначають
розмір зарплати: складність і умови виконуваної роботи, професійно-ділові якості
працівника. Поняття про основну, додаткову зарплату та інші заохочувальні та
компенсаційні виплати. Форми і системи оплати праці. Організація обліку особового
складу в бухгалтерії та у відділі кадрів. Організація обліку робочого часу.
2.
Порядок нарахування погодинної оплати праці та їх документальне
оформлення. Документальне оформлення та порядок нарахування відрядної оплати
праці. Порядок оплати роботи в понаднормовий час, у святкові та неробочі дні,
оплата браку, часу простою, допущеного не з вини працівника, поєднання
(суміщення) професій та посад, оплата роботи у нічні години та їх документальне
оформлення.
3.
Порядок нарахування чергових і додаткових відпусток або компенсацій
за невикористані відпустки; порядок нарахування зарплати за перебування у
відрядженнях, вихідної допомоги при звільненні, у випадках тимчасової
непрацездатності та їх документальне оформлення. Порядок створення резерву на
виплату відпусток.
4.
Порядок нарахування податку з доходу фізичних осіб. Види податкових
соціальних пільг. Категорії працюючих, що користуються податковими соціальними
пільгами. Утримання Єдиного соціального внеску.
5.
Види утримань із заробітної плати за рішенням держави чи судових
органів (аліменти інші виконавчі листи); на користь підприємства за усною чи
письмовою згодою працівника (відшкодування втрат, утримання підзвітних сум,
утримання за допущений брак з вини працівника, простої тощо); утриманні на
користь третіх осіб (квартплата); за заявою працівника (утримання індивідуальних
кредитів, внесків добровільного страхування тощо).
6.
Організація аналітичного обліку заробітної плати. Документування
операцій з обліку розрахунків з оплати прац (розрахунково-платіжна відомість, її
основні реквізити та порядок заповнення, карточки – особові рахунки як реєстри
аналітичного обліку розрахунків із робітниками і службовцями по заробітній платі
та їх основні реквізити).
7.
Поняття про депоновану заробітну плату та організація аналітичного
обліку депонованої зарплати.
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8.
Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків
по заробітній платі. Відображення операцій за розрахунками з оплати праці у
фінансовій звітності.
Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових
платежів
1.
Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків
підприємствами. Податкове зобов’язання та податковий кредит. Синтетичний та
аналітичний облік податків. Документування операцій з обліку розрахунків з
бюджетом. Відображення операцій з обліку розрахунків з бюджетом на рахунках
обліку, в облікових регістрах та у фінансовій звітності.
2.
Економічна сутність, визначення і види дивідендів. Проміжні дивіденди,
кінцеві дивіденди. Документування операцій з обліку розрахунків з учасниками.
Відображення операцій з обліку розрахунків з учасниками на рахунках
бухгалтерського обліку, у облікових регістрах та фінансовій звітності.
3.
Відображення в обліку розрахунків з дочірніми підприємствами та з
іншими кредиторами. Відображення розрахунків по інших операціях, в облікових
регістрах та фінансовій звітності.
4.
Облік розрахунків за страхуванням. Документування операцій з обліку
розрахунків за страхуванням. Синтетичний облік розрахунків зі страхування.
Відображення операцій з обліку розрахунків зі страхування на рахунках обліку,
облікових регістрах та фінансовій звітності.
Тема 5. Облік доходів та витрат
1.
Економічна сутність доходів і фінансових результатів. Визнання, склад і
оцінка доходів. Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових результатів.
Відображення даних про доходи та фінансові результати в облікових регістрах та
розкриття інформації у фінансовій звітності.
2.
Поняття та класифікація доходів. Облік доходів від звичайної
діяльності. Облік доходів від іншої діяльності. Порядок закриття рахунків з обліку
доходів Документування операцій з обліку доходів за видами діяльності.
Характеристика субрахунків з обліку доходів і фінансових результатів за видами
діяльності. Відображення операцій з обліку доходів за видами діяльності на
рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у
фінансовій звітності.
3.
Економічна сутність та класифікація витрат. Загальна характеристика
рахунків з обліку витрат. Відображення даних про витрати в облікових регістрах та
розкриття інформації у фінансовій звітності.
4.
Класифікація витрат за елементами. Взаємозв'язок елементів витрат та
статей калькуляції. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8.
Відображення операційних витрат у фінансовій звітності.
5.
Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг). Принцип історичної собівартості. Розкриття інформації про витрати у
примітках до фінансової звітності.
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6.
Поняття та склад загальновиробничих витрат. Первинні
документи при відображенні накопичення загальновиробничих витрат. Розподіл
загальновиробничих витрат. Постійні та змінні загальновиробничі витрати. Вибір
бази розподілу, визначення нормальної потужності. Поняття витрат звітного
періоду. Облік адміністративних витрат. Документування та порядок списання
адміністративних витрат. Склад адміністративних витрат, їх облік та
характеристика. Порядок ведення аналітичного обліку витрат та його залежність від
характеру виробництва та системи калькулювання продукції.
7.
Склад витрат на збут. Первинні документи про накопиченні витрат на
збут. Склад витрат на збут: витрати пакувальних матеріалів на складах готової
продукції, витрати на ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди продавцям,
торговим агентам, що забезпечують збут, витрати на рекламу та маркетинг, витрати
на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних
засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом продукції
(оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, охорона), витрати на
транспортування, інші витрати.
8.
Склад інших операційних витрат. Первинні документи при накопиченні
інших витрат операційної діяльності. Порядок списання інших витрат операційної
діяльності. Склад інших операційних витрат, витрати на дослідження і розробки,
собівартість реалізованої іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих
запасів, сума безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційної
курсової різниці, втрати від знецінення запасів, від псування цінностей, визнані
штрафи, пені, неустойки, інші витрати операційної діяльності.
9.
Поняття та склад фінансових витрат та втрат від участі в капіталі.
10. Способи узагальнення витрат та їх характеристика та відображення у
звітності.
Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів
1. Поняття доходів майбутніх періодів. Документування операцій з обліку
доходів майбутніх періодів.
2. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів майбутніх
періодів. Відображення обліку доходів майбутніх періодів в облікових регістрах та
фінансовій звітності.
Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
1. Облік фінансових результатів діяльності. Облік результатів звичайної
діяльності та надзвичайних подій. Облік використання прибутку підприємства.
2. Документування операцій з обліку фінансових результатів. Характеристика
субрахунків з обліку фінансових результатів. Відображення операцій з обліку
фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах
та розкриття інформації у фінансовій звітності.
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Тема 8. Облік власного капіталу
1. Елементи власного капіталу. Економічна сутність капіталу. Порядок
формування та зміни зареєстрованого капіталу. Статутний капітал акціонерного
товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. Продаж
акцій (підписка на акції). Додатковий випуск акцій; збільшення номінальної вартості
акцій. Реінвестування дивідендів. Конвертація облігацій в акції. Шляхи зменшення
статутного капіталу; анулювання викуплених акцій, зменшення номінальної
вартості акцій. Документування операцій з обліку формування та змін статутного
капіталу. Облік пайового капіталу. Відображення операцій з обліку формування та
змін зареєстрованого (пайового) капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, в
облікових регістрах та розкриття інформації у формах фінансової звітності.
2. Облік додаткового капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Документування
операцій з обліку капіталу у дооцінках, додаткового та неоплаченого капіталу, на
рахунках обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій
звітності.
3. Порядок створення резервного капіталу. Аналітичний облік резервного
капіталу. Облік вилученого капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих
збитків). Документування господарських операцій з обліку резервного капіталу,
вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
Відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та
розкриття інформації у фінансовій звітності.
4. Поняття та класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. Облік
забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування та
цільових надходжень. Облік цільових резервів. Документування господарських
операцій з обліку забезпечень зобов’язань. Відображення даних з обліку забезпечень
зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття
інформації у фінансовій звітності.

ДИСЦИПЛІНА «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Тема 1. Теоретичні основи фінансового аналізу
Предмет і об’єкти фінансового аналізу. Зміст фінансового аналізу як основи
прийняття оптимальних управлінських рішень.
Сутність, мета, завдання і значення фінансового аналізу.
Етапи становлення і розвитку фінансового аналізу.
Предмет, об’єкт та суб’єкти фінансового аналізу.
Види фінансового аналізу.
Ознаки поділу фінансового аналізу. Порівняльна характеристика
зовнішнього і внутрішнього аналізу.
Економічні показники, які використовуються у фінансовому аналізі та
моделювання їх факторних систем.
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8. Метод, методика та спеціальні прийоми аналізу: економікологічні, економіко-математичні, евристичні (формалізовані).
9. Організація та інформаційне забезпечення фінансового аналізу: планування
фінансового аналізу; основні етапи його проведення.

Тема 2. Загальна оцінка фінансового стану підприємства Перелік питань,
що розкривають дану тему
1. Аналіз складу і структури активів підприємства. Зміст та аналітичні
можливості балансу (значення читання бухгалтерського балансу). Основні напрямки
аналізу балансу: аналіз фінансового стану на короткострокову та довгострокову
перспективу; аналіз ділової активності підприємства.
2. Аналіз складу і структури пасивів підприємства.
3. Аналіз дебіторської заборгованості.
4. Аналіз кредиторської заборгованості.
5. Основні напрямки аналізу балансу: аналіз фінансового стану на
короткострокову та довгострокову перспективу; аналіз ділової активності
підприємства.Попередній етап аналізу. Способи використання балансу для
проведення аналітичних розрахунків.
6. Аналіз валюти балансу. Показники для попередньої оцінки фінансового
стану підприємства. Уточнена оцінка майна, що знаходиться в розпорядженні
підприємства.
7. Використання коефіцієнтів, як основного методу кількісного аналізу
балансу. Горизонтальний (трендовий) і вертикальний (структурний) аналіз балансу:
мета та методика їх складання. Характеристика порівняльного аналітичного
балансу. Експрес-аналіз фінансової звітності.
8. Аналіз джерел формування капіталу (аналіз пасивів балансу). Аналіз
складу джерел власних коштів. Аналіз складу джерел позикових коштів. Аналіз
кредиторської заборгованості.
9. Порівняльний аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості.
10. Узагальнення результатів аналізу майнового стану суб’єктів
господарювання.
Тема 3. Аналіз фінансової стійкості Перелік питань, що розкривають дану
тему
Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості.
Типи і критерії оцінки фінансової стійкості підприємства.
Аналіз відносних показників фінансової стійкості.
Поняття та значення фінансової стійкості. Сутність та значення аналізу
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фінансової стійкості суб’єктів господарювання. Основні показники
фінансової стійкості: абсолютні і відносні.
Основні типи поточної фінансової стійкості: абсолютна стійкість, нормальна
стійкість, негативне фінансове становище, критичний фінансовий стан. Критерій
оцінки фінансової стійкості підприємства.
Оцінка запасу фінансової стійкості (зони незпечності) суб’єктів
господарювання. Поняття і значення зони безпечності. Методи розрахунку запасу
фінансової стійкості в натуральному, вартісному і відносному вираженні.
Оцінка податкового потенціалу суб’єктів господарювання в залежності від
типу його фінансової стійкості.
Тема 4. Аналіз платоспроможності та ліквідності Перелік питань, що
розкривають дану тему
1. Поняття ліквідності і платоспроможності. Взаємозв’язок ліквідності активів і
платоспроможності суб’єктів господарювання.
2. Класифікація активів і пасивів за ступенем ліквідності. Методика аналізу
основних показників ліквідності. Аналіз ліквідності балансу
3. Класифікація активів і пасивів за ступенем ліквідності.
4. Аналіз ліквідності балансу.
5. Відносні показники ліквідності.
6. Аналіз платоспроможності.
7. Сутність платоспроможності та її місце в оцінці фінансового стану суб’єктів
господарювання.
8. Методика розрахунку трьох рівнів платоспроможності.
Тема 5. Аналіз грошових потоків Перелік питань, що розкривають дану
тему
Сутність грошового потоку та необхідність його аналізу.
Класифікація грошових потоків.
Мета, завдання та послідовність проведення аналізу грошових потоків.
Способи аналізу грошових потоків.
Аналіз руху грошових коштів у результаті операційної діяльності.
Аналіз руху грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності.
Аналіз руху грошових коштів у результаті фінансової діяльності.
Чистий рух грошових потоків та його аналіз.
Визначення якості управління підприємством за грошовими потоками.
Розрахунок фінансової потреби підприємства.
10. Показники оцінки грошових коштів.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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Тема 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства Перелік
питань, що розкривають дану тему
1. Сутність
кредитоспроможності
та
загальна
оцінка
кредитоспроможності позичальника.
2. Етапи здійснення оцінки кредитоспроможності позичальника.
3. Показники оцінки фінансового стану позичальника та методика
визначення їх значень.
4. Методика визначення класу позичальника.
5. Оцінювання кредитоспроможності на основі аналізу грошових потоків та
ділового ризику.
6. Способи
оцінки
кредитоспроможності
позичальника:
фінансові
коефіцієнти; аналіз грошового потоку; оцінка ділового ризику. Фінансові показники
оцінки кредитоспроможності позичальника та методика їх розрахунку.
7. Оцінка кредитоспроможності позичальника за даними аналізу грошових
коштів та ділового ризику.
8. Методика визначення класу (рейтингу) позичальника. Розрахунок
інтегрованого показника для визначення класу позичальника. Класи (рейтинги)
підприємства-позичальника.
Тема 7. Аналіз ефективності використання капіталу Перелік питань, що
розкривають дану тему
1. Аналіз прибутковості капіталу.
2. Аналіз оборотності капіталу.
3. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних
активах.
4. Методика розрахунку сум вивільнених або залучених коштів у
результаті оборотності капіталу.
5. Аналіз оборотності капіталу. Показники оборотності капіталу. Шляхи
прискорення оборотності капіталу. Оборотність окремих видів оборотних активів.
Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних активах. Залежність
тривалості обороту загального капіталу від тривалості обороту основного капіталу і
питомої ваги оборотного капіталу в загальній його величині.
6. Методи розрахунку сум вивільнених або залучених коштів у результаті
оборотності капіталу.
7. Ефект фінансового важеля. Сутність ефекту фінансового важеля. Погляди
вчених щодо методики обчислення ефекту фінансового важеля. Вплив інфляції на
ефект фінансового важеля. Факторний аналіз ефекту фінансового важеля.
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Тема 8. Оцінювання виробничо-фінансового левериджу Перелік
питань, що розкривають дану тему
1. Поняття, сутність, значення та види левериджу.
2. Аналіз рівня виробничого левериджу.
3. Аналіз рівня фінансового левериджу.
4. Взаємозв'язок фінансового левериджу і фінансового ризику.
5. Поняття, сутність і значення левериджу. Види левериджу: виробничий
(операційний), фінансовий, виробничо-фінансовий.
6. Аналіз рівня виробничого левериджу. Методика визначення рівня
виробничого левериджу.
7. Аналіз рівня фінансового левериджу. Погляди вчених щодо визначення
рівня фінансового левериджу.
8. Взаємозв’язок фінансового левериджу і фінансового ризику. Аналіз рівня
виробничо-фінансового левериджу.
Тема 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості
підприємства
1. Сутність ділової
активності підприємства
та
показники, що
їх характеризують.
2. Послідовність аналізу
основних показників ділової
активності
підприємства.
3. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.
4. Сутність ділової активності підприємства. Критерій оцінки ділової
активності підприємства: кількісні і якісні.
5. Напрямки кількісної оцінки ділової активності підприємства. «Золоте»
правило економіки. Основні показники оцінки ділової активності підприємства.
Послідовність аналізу основних показників ділової активності підприємства.
6. Поняття про інвестиційну привабливість підприємства. Показники оцінки
інвестиційної привабливості підприємства.
Тема 10. Короткостроковий прогноз фінансового стану підприємства
Перелік питань, що розкривають дану тему
1. Сутність короткострокового прогнозу фінансового стану підприємства та
методики його складання.
2. Прогноз обсягу реалізації як найважливішої бази прогнозу грошових
коштів.
3. Прогнозування фінансового стану по грошових коштах.
4. Прогнозування фінансової звітності.
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5. Прогноз обсягу реалізацій як найважливішої бази прогнозу
грошових коштів. Основні методи прогнозування реалізації продукції.
6. Характеристика методу «витрати-обсяг-прибутки». Прогнозування
фінансового стану по грошових коштах. Прогнозування фінансової звітності.
Прийоми для прогнозу фінансової звітності.
7. Методика складання прогнозних ф.1 «Баланс», ф.2 «Звіт про фінансові
результати».
Тема. 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств
Перелік питань, що розкривають дану тему
1. Поняття неплатоспроможності підприємства та його банкрутства.
2. Методика
аналізу
неплатоспроможності підприємства
та
його банкрутства.
3. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності.
4. Методи прогнозування банкрутства підприємства.
5. Поняття неплатоспроможності підприємства.
Стадії
неплатоспроможності: поточна, критична і надкритична. Поняття банкрутства:
фіктивне банкрутство, доведення до банкрутства та приховування банкрутства.
6. Методика аналізу неплатоспроможності підприємства та його банкрутства:
мета та завдання аналізу; основні джерела інформації; об’єкти та суб’єкти аналізу;
етапи аналізу (загальна характеристика підприємства; оцінка підприємства з позиції
неплатоспроможності; аналіз наявності (відсутності) ознак дій з приховування чи
доведення до банкрутства.
Тема 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків
1. Сутність фінансового ризику та його класифікація. Поняття про ризики.
Сутність фінансових ризиків і причини їх виникнення. Класифікація фінансових
ризиків, їх характеристика.
2. Методика аналізу фінансового ризику.
3. Характеристика статистичного методу, варіацій, дисперсій, стандартного
відхилення, аналізу доцільності витрат, методів експортних оцінок, аналітичного,
використання аналогів.
4. Шляхи зниження фінансового ризику. Страхування і самострахування
ризиків. Поняття про «хеджування». Основні фінансові інструменти хеджування
ризиків. Механізм диверсифікацій.
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ДИСЦИПЛІНА «АУДИТ»
Тема 1. Сутність та предмет аудиту
1. Сутність аудиту в ринковій економічній системі. Фінансово-економічна
інформація та її користувачі. Необхідність підтвердження фінансово-економічної
інформації незалежним експертом.
2. Мета проведення аудиту. Аудит і адміністративний контроль. Предмет,
метод і об’єкти аудиту. Аудит в системі аудиторських послуг. Завдання з надання
впевненості та їх види.
3. Аудит та огляд фінансової звітності та іншої фінансово - економічної
інформації. Інші завдання з надання впевненості.
4. Супутні аудиторські послуги та їх види. Зовнішній та внутрішній аудит.
Підтверджуючий аудит. Аудит господарської діяльності (аудит ефективності).
Екологічний аудит. Аудит в системі управління підприємством.

Тема 2. Організація та нормативно-правове регулювання аудиторської
діяльності
1. Поняття аудиторської діяльності та її регулювання. Законодавче
забезпечення аудиторської діяльності в Україні. Закон України “Про аудиторську
діяльність ”. Аудиторська палата України її статус та функції.
2. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус, права, обов’язки та відповідальність.
Підготовка аудиторів та їх сертифікація. Порядок отримання вищої професійної
освіти та сертифікату аудитора. Реєстрація суб’єктів аудиторської діяльності та її
особливості. Аудитор і аудиторська фірма на ринку аудиторських послуг.
Транснаціональні та національні суб’єкти аудиторської діяльності. Використання
термінів «бухгалтер» і «аудитор» у світовій та українській економічній лексиці.
Міжнародні та національні професійні організації бухгалтерів і аудиторів.
Міжнародна федерація бухгалтерів її Ради та Комітети. Спілка аудиторів України та
інші професійні організації бухгалтерів і аудиторів України. Представництво
України у Міжнародній федерації бухгалтерів.
3. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці. Міжнародні
стандарти аудиту (Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг) особливості їх розробки, прийняття,
побудови та використання в якості національних.
4. Аудитор у суспільстві та вимоги до нього. Професійна етика аудиторів.
Кодекс професійної етики аудиторів. Контроль якості роботи аудиторів та його
забезпечення.
5. Інформаційне забезпечення аудиту. Інформаційні технології в аудиті.
Впровадження програмних комплексів при вирішенні функціональних завдань
аудиту. Особливості проведення аудиту в комп’ютерному середовищі.
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Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки
1.Загальнонаукові методи вивчення предмету та об’єктів аудиту. Індукція,
дедукція, документування, оцінка, групування, узагальнення.
2.Спеціальні методи та методичні прийоми в аудиті. Огляд (фізична
перевірка), спостереження, зіставлення, опитування, вибіркове дослідження, оцінка
ризику, підтвердження. Метод тестування та особливості його використання та
аудиті
3. Статистичні та нестатистичні методи вибіркового дослідження.
4.Застосована основа фінансової звітності, твердження, на яких її побудовано
(підготовлено).
5.Критерії оцінки аудитором фінансової звітності.
Тема 4. Аудиторський ризик та оцінка системи внутрішнього контролю
1.Сутність аудиторського ризику та його складові. Ризик бізнесу, ризик
суттєвого викривлення фінансово-економічної інформації та їх взаємозв’язок.
Чинники, що впливають на розмір аудиторського ризику. Складові аудиторського
ризику. Поняття властивого ризику. Поняття ризику контролю. Поняття ризику не
виявлення помилок. Методика визначення величини аудиторського ризику.
Методика регулювання загального аудиторського ризику аудитором.
2.Суттєвість в аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю та аудиторським ризиком.
Методика визначення рівня суттєвості. Поняття помилок і шахрайства та шляхи їх
виявлення. Ознаки шахрайства. Виявлення помилок та випадків шахрайства. Дії
аудитора при виявленні помилок і шахрайства. Вплив помилок та шахрайства на
достовірність фінансово-економічної інформації та результати роботи аудитора.
Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту. Врахування
законів і нормативних актів в процесі надання аудиторських послуг. Інформування
управлінського персоналу, правоохоронних та регуляторних органів про виявлені
факти шахрайства та невідповідність підготовки та подання фінансово-економічної
інформації законодавчим і нормативним вимогам.
Тема 5. Планування аудиту
1.Послідовність проведення аудиту. Етапи (стадії) проведення аудиту.
Міжнародні стандарти аудиту щодо документального оформлення домовленостей
про здійснення аудиту. Попереднє дослідження суб'єкта господарювання.
Процедура вибору клієнтів. Лист-зобов’язання з аудиту. Односторонні
і
двосторонні правочини та особливості їх укладання в Україні. Договір на
проведення аудиту. Обов’язкові відомості, які повинні знайти відображення в
договорі на проведення аудиту. Погодження умов та змін завдання з клієнтом.
2.Організація
процесу планування аудиту. Документальне оформлення
процесу планування. Дії аудитора на початку процесу планування. Загальна
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стратегія аудиту. Питання, які розглядає аудитор під час вибору загальної
стратегії аудиту. План проведення аудиту. Перелік аудиторських процедур в складі
плану проведення аудиту (програма аудиту). Використання стандартних програм
аудиту в процесі його планування та здійснення. Уточнення плану проведення
аудиту. Особливості планування першого аудиторського завдання. Відповідальність
аудитора стосовно вхідних залишків та її врахування в процесі планування аудиту.
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
1.Поняття аудиторських доказів та основні вимоги до них. Достатність та
відповідність аудиторських доказів. Достовірність аудиторських доказів. Види
аудиторських доказів. Джерела та процедури отримання аудиторських доказів.
Рівні надійності аудиторських доказів.
2. Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора). Мета
складання аудиторської документації (робочих документів). Вимоги до аудиторської
документації та її види. Склад та структура аудиторської документації. Обов’язкові
реквізити аудиторської документації. Класифікація аудиторської документації.
Оформлення аудиторської документації, формування остаточного аудиторського
файлу (аудиторського досьє). Конфіденційність аудиторської документації. Права на
аудиторську документацію (робочі документи аудитора), порядок її зберігання та
використання.
Тема 7. Аудит фінансової звітності
1. Фінансова звітність, необхідність та обов’язковість її підтвердження
незалежним аудитором в Україні. Мета аудиту фінансової звітності. Інформаційне
забезпечення аудиту фінансової звітності. Методи аудиту фінансової звітності.
Метод направленого тестування та пооб’єктний метод, їх поєднання в аудиті
фінансової звітності.
2. Експрес-аудит фінансової звітності. Особливості аудиту різних форм
звітності.
3. Фінансовий аналіз в аудиторській практиці. Спеціальні види аудиту
фінансової звітності. Аудит фінансової звітності акціонерних товариств та
підприємств-емітентів облігацій. Аудит консолідованої звітності. Аудит
підприємств малого бізнесу. Аудит фінансової звітності підприємств з іноземними
інвестиціями. Інші види спеціального аудиту.
4. Контроль якості під час аудиту фінансової звітності.
Тема 8. Аудит установчих документів та власного капіталу
1.Мета аудиту установчих документів та власного капіталу і його завдання.
Організація носіїв інформації в аудиті установчих документів та власного капіталу.
План (процедури) аудиту установчих документів та власного капіталу. Методи
проведення аудиту установчих документів та власного капіталу і його методика.
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2. Організація реалізації аудиторської програми при аудиті
установчих документів та власного капіталу. Методика формування аудиторських
доказів та оформлення робочих документів аудитора. Узагальнення результатів
аудиту установчих документів та власного капіталу, підготовка рекомендацій для
клієнта.
Тема 9. Аудит необоротних активів
1. Мета аудиту необоротних активів та його завдання. Організація носіїв
інформації в аудиті необоротних активів. План (програма та процедури) аудиту
основних засобів, нематеріальних активів, інших матеріальних необоротних активів,
методи аудиту та методика його проведення. Процедури аудиту капітальних
інвестицій та незавершеного будівництва, методи аудиту та методика його
проведення. Процедури аудиту фінансових інвестицій, методи аудиту та методика
його проведення.
2. Організація реалізації плану проведення аудиту необоротних активів.
3. Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора.
4. Узагальнення результатів аудиту необоротних активів, підготовка
рекомендацій для клієнта.
Тема 10. Аудит грошових коштів та дебіторської заборгованості
1.Мета аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості та його завдання.
Організація носіїв інформації в аудиті грошових коштів і дебіторської
заборгованості.
2.План (програма та процедури) аудиту грошових коштів. Методи аудиту
грошових коштів та методика його проведення. Особливості аудиту грошових
коштів в іноземній валюті.
3.Процедури аудиту дебіторської заборгованості. Методи аудиту дебіторської
заборгованості та методика його проведення.
4.Організація реалізації плану аудиту грошових коштів і дебіторської
заборгованості.
5.Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора.
6.Узагальнення результатів аудиту грошових коштів і дебіторської
заборгованості, підготовка рекомендацій для клієнта.
Тема 11. Аудит запасів
1.Мета та завдання аудиту запасів. Організація носіїв інформації в аудиті
запасів. План (програма та процедури) аудиту запасів.
2.Методи аудиту запасів та методика його проведення.
3.Організація реалізації плану аудиту запасів.
4.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів
аудитора.
5.Узагальнення результатів аудиту запасів, підготовка рекомендацій для
клієнта.
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Тема 12. Аудит праці та її оплати
1.Мета та завдання аудиту праці та її оплати. Організація носіїв інформації в
аудиті праці та її оплати.
2.План (програма та процедури) аудиту праці та її оплати. Методи та методика
проведення аудиту праці та її оплати.
3.Організація реалізації плану аудиту праці та її оплати.
4.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів
аудитора.
5.Узагальнення результатів аудиту праці та її оплати, підготовка рекомендацій
для клієнта.
Тема 13. Аудит зобов’язань
1.Мета і завдання аудиту зобов'язань. Організація носіїв інформації в аудиті
довгострокових і поточних зобов'язань.
2.План (програма та процедури) аудиту довгострокових зобов'язань
(довгострокових кредитів банків, інших довгострокових фінансових зобов'язань,
відстрочених податкових зобов'язань та інших).
3.План
(програма
та
процедури)
аудиту
поточних
зобов'язань
(короткострокових кредитів банку, векселів виданих, кредиторської заборгованості
за товари, роботи, послуги, поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом, з
одержаних авансів,з позабюджетних платежів,зі страхування, з оплати праці, з
учасниками, із внутрішніх розрахунків, з інших поточних зобов'язань).
4.Методи аудиту зобов'язань та методика його проведення.
5.Організація реалізації плану аудиту поточних забов’язань.Аудит розрахунків
з бюджетом.
6.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів
аудитора.
7.Узагальнення результатів аудиту поточних зобов'язань, підготовка
рекомендацій для клієнта.
Тема 14. Аудит витрат
1.Мета і завдання аудиту витрат. Організація носіїв інформації в аудиті витрат
діяльності. План (процедури) аудиту витрат діяльності за окремими їх видами та
економічними елементами.
2.Методи аудиту витрат та методика його проведення.
3.Організація реалізації плану аудиту витрат.
4.Формування аудиторських доказів та оформлення робочих документів
аудитора.
5.Узагальнення результатів аудиту витрат, підготовка рекомендацій для
клієнта.
Тема 15. Аудит доходів і фінансових результатів
1.Мета і завдання аудиту доходів і фінансових результатів. Організація носіїв
інформації в аудиті доходів і фінансових результатів.
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2.План (програма та процедури) аудиту доходів і фінансових
результатів.
3.Методи та методика аудиту доходів і фінансових результатів операційної,
фінансової, іншої діяльності.
4.Організація реалізації плану аудиту доходів і фінансових результатів.
5.Формування аудиторських доказів та робочих документів аудитора.
6.Узагальнення результатів аудиту доходів і фінансових результатів,
підготовка рекомендацій для клієнта.
Тема 16. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
1.Поняття підсумкових документів аудитора. Види підсумкових документів та
їх призначення. Аудиторська думка та аудиторський звіт. Структура аудиторського
звіту. Форма і зміст аудиторського звіту при висловленні модифікованої думки
аудитором. Умовно-позитивна думка, негативна думка, відмова від висловлення
думки та умови їх виникнення.
2.Підсумкові документи аудитора при виконанні завдань з аудиту
спеціального призначення, інших видів аудиту та аудиторських послуг.
3.Відображення результатів фінансового аналізу у підсумкових документах
аудитора. Особливості складання підсумкових аудиторських документів при аудиті
фінансових звітів групи.
4.Передача аудиторського звіту та інших підсумкових документів замовнику.
Права на підсумкові документи, порядок їх зберігання. Використання результатів
роботи аудитора в системі управління підприємством.
Тема 17. Аудиторські послуги
1.Аудиторські послуги в ринковій економічній системі. Об’єкти аудиторських
послуг. Види та структура аудиторських послуг, особливості їх організації і
надання.
2.Послуги з організації управління суб’єктами господарювання, послуги з
економічної, облікової роботи та методика їх надання для суб’єктів господарювання
(клієнтів аудиторських фірм).
3.Аудит господарської діяльності (аудит ефективності). Інформаційноконсультаційне обслуговування бізнесу.
4.Послуги зі співставлення (компіляції) фінансової звітності та інші.
Комплексні аудиторські послуги та особливості їх надання.
Тема 18. Внутрішній аудит
1.Внутрішній аудит в системі управління суб'єктів господарювання.
2.Основні завдання внутрішнього аудиту.
3.Організація системи внутрішнього аудиту на підприємствах з різними
організаційно-правовими формами господарювання (об'єктів інформації, її носів та
руху останніх).

25

4.Організація і методика діяльності внутрішніх аудиторів. Робочі і
підсумкові документи внутрішніх аудиторів та їх реалізація. Використання
результатів роботи внутрішніх аудиторів в процесі проведення аудиту фінансової
звітності.
Виникнення аудиту та його становлення в Україні. Види аудиту та його
відмінності від ревізії. Предмет і об'єкти аудиту. Національні і міжнародні
нормативи аудиту.
Організація управління аудитом в Україні. Підготовка і сертифікація
аудиторів. Порядок створення аудиторських фірм та їх ліцензування. Професійна
етика аудиторів, їх права і обов'язки. Організація праці аудиторів.
Аудиторський ризик: сутність, поняття власного ризику, ризику виявлення.
Методика визначення величини аудиторського ризику.
Помилки і процеси обману, шахрайства. Причини виникнення помилок.
Наслідки помилок та обману. Шляхи виявлення помилок та обману. Планування,
стадії і процедури аудиту.
Аудиторські докази: поняття, види, вимоги до доказів, процедури отримання.
Аудиторські документи: поняття, вимоги, структура. Види та склад робочих
документів.
Аудиторський звіт та його структура. Аудиторський висновок. Види
аудиторських висновків.
Організація і методика аудиту активів підприємства: основних засобів і
нематеріальних активів; виробничих запасів; грошових коштів; дебіторської
заборгованості.
Організація і методика надання аудиторських послуг. Види аудиторських
послуг та їх виконання.
Організація і методика внутрішнього аудиту.
ДИСЦИПЛІНА «ОРГАНІЗІЦІЯ ПОДАТКОВОГО ПРОЦЕСУ»
Тема 1. Організаційно-правові засади адміністрування податків і зборів
(обов’язкових платежів) в Україні
1. Сутність і структура податкового процесу.
2. Суб‘єкт і об‘єкт процесу.
3. Історія податкового процесу, альтернативні погляди на історію.
4. Методи документування процесу і показники (податкова метрика).
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення податкового процесу в Україні
1. Юридичний закон як інструмент впливу на об‘єкт (джерела).
2. Джерела права.
3. Джерела податкового права.
4. Сутність юридичного закону.
5. Законотворчість як політичний процес. Класифікація нормативно-правових
актів податкового процесу.
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Тема 3. Інституційне забезпечення податкового процесу в Україні
1. Соціальний капітал при забезпеченні податкового процесу.
2. Формальні і неформальні інститути.
3. Континуум норм.
4. Законодавчі та виконавчі суб‘єкти податкового процесу (інститути).
5. Моделі організації податкової служби.
6. Структура ДФС України.
7. Реформа ДФС України.
Тема 4. Кадрова складова податкового процесу.
1. Вимоги до фахівців, що працюють в ДФС.
2. Ризики професійної діяльності.
3. KPI людського потенціалу.
4. Умови та якість оплати праці.
5. Динаміка загальної чисельності працівників ДФС.
Тема 5. Формування і реалізація податкової політики в Україні
1. Визначення поняття і процес формування податкової політики.
2. Принципи формування податкової політики.
3. Типології податкової політики та критерії оцінки її ефективності.
4. Податкова політика держави в умовах глобалізації.
5. Приклад аналізу наслідків податкової політики.
Тема 6. Стратегічний менеджмент в податковому процесі
1. Мета і засоби стратегічного менеджменту: зміни, модернізація, реформа.
2. Показники стратегічного менеджменту:
3. Податковий розрив як показник стратегічного менеджменту.
4. Комплайнс як показник стратегічного менеджменту.
5. Сервіс як показник стратегічного менеджменту.
6. Приклади стратегічного менеджменту за окремими країнами світу.
7. Стратегічного менеджменту в ОППУ в Україні: на приклади реформи ДФС.
Тема 7. Прогнозування і планування податкових надходжень
1. Відмінність між прогнозуванням і плануванням.
2. Методи прогнозування і планування податкових надходжень у світі.
3. Методи прогнозування і планування в Україні.
Тема 8. Масово-роз’яснювальна робота податкових органів і податкове
консультування
1. Механізм здійснення масово-роз’яснювальної роботи податкових органів.
2. Форми консультаційної роботи в органах ДФС України.
3. Забезпечення зворотного зв’язку із платниками податків.
4. Використання internet-технологій у роботі з платниками податків.
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5. Основні напрями роботи контролюючих органів у забезпеченні
партнерських взаємовідносин із платниками податків.
Тема 9. Новітні технології організації податкового процесу
1. Електронне оподаткування як інноваційний чинник податкового процесу.
2. Організаційно-правове забезпечення подання електронної звітності.
3. Переваги і проблеми на шляху ведення електронного оподаткування в
Україні.
Тема 10. Податкова звітність з загальнодержавних податків, місцевих
податків та зборів (обов'язкових платежів) та ресурсних платежів, регістри
податкового обліку
1. Загальні поняття податкової звітності.
2. Класифікація форм податкової звітності платників.
3. Податкова декларація, порядок та терміни її подання.
4. Вимоги до підтвердження даних, визначених у податковій звітності.
5. Порядок внесення змін до податкової звітності.
Тема 11. Податкові та/або грошові зобов’язання платника податків
1. Порядок визначення суми податкових та/або грошових зобов’язань
платника податків.
2. Особливості листування податкових органів з платником податків.
3. Облік нарахованих податкових зобов’язань на картках особових рахунків
платників податків.
4. Строки сплати податкового зобов’язання.
5. Адміністративне
оскарження
платниками
податків
податкових
повідомлень-рішень.
6. Судове оскарження платниками податків податкових повідомлень-рішень.
7. Порядок та умови повернення помилково та/або надміру сплачених
грошових зобов’язань.
8. Облік відстрочених та розстрочених сум податкових зобов’язань (боргу).
Тема 12. Організація роботи податкових органів з обліку платників
податків
1. Необхідність та сутність обліку платників податків.
2. Облік суб’єктів підприємницької діяльності в органах державної реєстрації.
3. Існуючі банки даних та реєстри платників податків.
4. Організація роботи органів державної фіскальної служби зі взяття на облік
платників податків.
5. Порядок взяття на облік платників податків - юридичних осіб та їх філій.
6. Визначення великих платників податків та порядок їх обліку в органах
ДФС.
7. Облікова справа платника податку (реєстраційна частина).
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8. Організація роботи контролюючих органів з питань забезпечення
повноти обліку суб’єктів господарської діяльності та достовірності реєстраційних
даних платників податків.
9. Державний реєстр фізичних осіб – платників податків.
10. Порядок взяття на податковий облік самозайнятих осіб (фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, що займаються незалежною
професійною діяльністю) і фізичних осіб, які не є самозайнятими особами.
11. Порядок внесення змін до облікових даних платників податків та зняття з
обліку платників податків.
Тема 13. Організація та проведення перевірок органами фіскальної
служби
1. Загальні поняття контрольно-перевірочної роботи органів ДФС.
2. Етапи контрольно-перевірочного процесу.
3. Види податкових перевірок.
4. Особливості проведення камеральної перевірки.
5. Порядок здійснення документальної планової перевірки.
6. Організація проведення документальної позапланової перевірки.
7. Особливості проведення документальної невиїзної перевірки.
8. Процедура здійснення фактичної перевірки.
9. Умови та порядок допуску посадових осіб органів ДФС до проведення
документальних виїзних та фактичних перевірок.
10. Проведення експертизи під час здійснення податкового контролю органами
ДФС.
11. Порядок оформлення результатів перевірки.
Тема 14. Організація роботи податкових органів щодо забезпечення
стягнення податкового боргу
1. Джерела сплати грошових зобов’язань або погашення податкового боргу
платника податків.
2. Зміст податкової застави.
3. Виникнення права податкової застави.
4. Податковий пріоритет.
5. Податковий керуючий, його функції та компетенція.
6. Узгодження операцій із заставленим майном.
7. Припинення податкової застави.
8. Адміністративний арешт майна.
9. Продаж майна, що перебуває у податковій заставі.
10. Розстрочення та відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу
платника податків.
11. Списання безнадійного податкового боргу.
12. Строки давності та їх застосування.
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Тема 15. Організація роботи податкових органів щодо
притягнення до відповідальності платників податків за порушення
податкового законодавства
1. Податкові правопорушення.
2. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та
іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі
органи.
3. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи) та/або пеня за порушення
податкового законодавства та порядок їх стягнення.
4. Адміністративна відповідальність за порушення податкового законодавства.
5. Види та розміри адміністративної відповідальності.
6. Кримінальна відповідальність за порушення податкового законодавства.
7. Пеня та порядок її нарахування органами державної податкової служби.
8. Порядок оскарження рішень податкових органів та дій їх посадових осіб.
Тема 16. Організація податкового процесу при сплаті податків на доходи
фізичних осіб та прибуток юридичних осіб
1. Сутність податкового процесу при сплаті податку на прибуток підприємств
і податку на доходи фізичних осіб та його нормативно-правове забезпечення.
2. Основні функції контролюючих органів щодо забезпечення процесу
адміністрування податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних
осіб.
3. Платники податку на прибуток та податку на доходи фізичних осіб і
особливості їх обліку в органах державної фіскальної служби.
4. Основні елементи прибуткового оподаткування підприємств, які
застосовуються в податковому процесі при сплаті податку на прибуток підприємств
і податку на доходи фізичних осіб.
5. Порядок обчислення та податкові періоди з податку на прибуток
підприємств і податку на доходи фізичних осіб.
6. Строки та особливості подання звітності та сплати податків.
7. Податкова звітність з податку на прибуток і податку на доходи фізичних
осіб та порядок її заповнення.
8. Організація контрольно-перевірочної роботи за правильністю нарахування,
своєчасністю та повнотою сплати податку на прибуток підприємств і податку на
доходи фізичних осіб до бюджету.
Тема 17. Організація податкового процесу при сплаті податків на
споживання
1. Організаційні засади та нормативно-правове регулювання податкового
процесу при сплаті податку на додану вартість в Україні та акцизного податку.
2. Платники ПДВ і акцизного податку, особливості їх обліку в органах
державної фіскальної служби.
3. Об’єкти та порядок обчислення сум суми податку, що підлягає сплаті
(перерахуванню) до Державного бюджету України або відшкодуванню з
Державного бюджету України (бюджетному відшкодуванню).
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4. Об’єкти, база та види ставок акцизного податку, які
застосовуються в процесі його адміністрування.
5. Порядок оформлення податкової накладної. Звітні (податкові) періоди з
ПДВ.
6. Порядок надання податкової декларації та строки розрахунків з бюджетом.
7. Дата виникнення податкових зобов’язань з акцизного податку, порядок і
строки його сплати.
8. Застосування
фінансових
(штрафних)
санкцій
до
порушників
законодавства з податку на додану вартість та акцизного податку.
Тема 18. Організація податкового процесу при сплаті майнових податків,
сплати ресурсних та інших платежів
1. Особливості організації податкового процесу при сплаті майнового податку.
2. Особливості організації податкового процесу при сплаті екологічного
податку.
3. Особливості організації податкового процесу при сплаті рентної плати.
Тема 19. Організація податкового процесу при застосуванні спеціальних
(альтернативних) податкових режимів
1. Сутність і зміст альтернативних режимів оподаткування.
2. Податкова підтримка малого бізнесу.
3. Спеціальні податкові режими галузевого спрямування.
4. Особливості
податкового
процесу
при
сплаті
фіксованого
сільськогосподарського податку.
5. Порядок здійснення податкового процесу при сплаті єдиного податку.
Тема 20. Організація сплати ЄСВ
1. Порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску.
2. Розмір єдиного внеску.
3. Повноваження контролюючих органів, та органів пенсійного фонду щодо
збору та обліку єдиного внеску.
4. Організація ведення державного реєстру загальнообов'язкового державного
соціального страхування.
5. Порядок обліку платників єдиного внеску.
6. Відповідальність за порушення законодавства про збір та ведення обліку
єдиного внеску.
Тема 21. Організація податкового процесу в державах-членах ЄС
1. Загальна характеристика податкових систем в державах-членах ЄС.
2. Підходи до формування податкової політики в держав-членів ЄС.
3. Специфіка адміністрування податків в державах-членах ЄС.
Тема 22. Організація податкового процесу в країнах митного союзу
1. Загальна характеристика податкових систем в країнах митного союзу.
2. Підходи до формування податкової політики в країнах митного союзу.
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3. Специфіка адміністрування податків в країнах митного союзу.
Тема 23. Організація податкового процесу в країнах ОЕСР
1. Загальна характеристика податкових систем в країнах ОЕСР.
2. Підходи до формування податкової політики в країнах ОЕСР.
3. Специфіка адміністрування податків в країнах ОЕСР.
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КРІТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ПІСЬМОВИХ ВІДПОВІДЕЙ
НА ВСТУПНОМУ ВИПРОБУВАННІ
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне завдання
окремо) за такими критеріями:
від 16 до 20 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на
поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату і
літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних
категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно дав відповіді на
додаткові запитання у процесі співбесіди;
від 11 до 15 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але
не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, не відповів на додаткові
питання на достатньому рівні;
від 1 до 10 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але
помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання .
Припустився суттєвої помилки при формулюванні відповіді .
0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. Не розв’язав задачу (ситуацію).
УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу
комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. За підсумками
вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів включно. Набрана сума
балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться в 4- балову.
Оцінка за національною шкалою:
85—100 5 (відмінно);
65—84
4 (добре);
35—64
3 (задовільно);
0—34
2 (незадовільно).
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ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ
1.
Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства
2.
Збалансована система показників у формуванні обліково-аналітичного
забезпечення управління підприємством
3.
Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення ефективності
управління вартістю підприємства
4.
Сутність збалансованої системи показників у формуванні обліковоаналітичного забезпечення управління підприємством та її збалансування.
5.
Організація розробки планів розвитку бухгалтерського обліку та аналізу
на підприємстві
6.
Види планів розвитку обліково-аналітичного забезпечення управління
підприємством
7.
Методика організації впровадження облікових та аналітичних завдань
8.
Оцінка ефективності функціонування збалансованої системи обліковоаналітичного забезпечення управління підприємством.
9.
Процес прийняття управлінських рішень.
10. Сутність та місце обліково-аналітичної інформації в інформаційному
забезпеченні процесу управління підприємством.
11. Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькими ризиками
12. Організація обліку хеджування в управлінні підприємством
13. Користувачі облікової інформації.
14. Побічні ефекти при використанні облікової інформації в цілях
управління.
15. Бухгалтерський облік як функція управління.
16. Організаційні комунікації в системі управління.
17. Комунікаційні бар’єри якості облікової інформації.
18. Поняття та значення управлінської бухгалтерської звітності
19. Принципи управлінської бухгалтерської звітності та класифікація її
форм
20. Вимоги до управлінської бухгалтерської звітності
21. Методики підготовки управлінської бухгалтерської звітності
22. Техніка підготовки управлінської бухгалтерської звітності
23. Критерії оцінки ефективності управлінської бухгалтерської звітності
24. Інтегрована управлінська бухгалтерська звітність
25. Основні методи і технології бюджетування витрат та прогнозування
прибутку підприємства.
26.
Оцінка очікуваних витрат та їх вплив на прийняття управлінських
рішень.
27. Методи оптимізації абсолютної величини витрат підприємства
28. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.
29. Цінова політика як елемент ринкової стратегії підприємства.
30. Елементи облікової політики в ціноутворенні.
31. Особливості трансфертного ціноутворення.

35

32. Поняття екологічної діяльності підприємства та екологічних
рішень.
33. Зміст та завдання бухгалтерського обліку екологічної діяльності
34. Облікове забезпечення управління екологічною діяльністю та
прийняттям екологічних рішень
35. Контроль прийняття та виконання екологічних рішень. Адміністративна
відповідальність посадових осіб.
36. Поняття соціальної відповідальності та соціальних рішень.
37. Зміст та завдання бухгалтерського обліку соціальної відповідальності та
пов’язаних з нею розрахунків.
38. Організаційно-облікове забезпечення прийняття соціальних рішень.
39. Поняття соціальної звітності
40. Контроль прийняття та виконання соціальних рішень. Адміністративна
відповідальність посадових осіб.
41. Інструменти бухгалтерського обліку та звітності, їх зв'язок з виконанням
задач бухгалтерського обліку.
42. Інструментарій управлінського обліку.
43. Облікова політика як інструмент фінансової звітності
44. Сутність та характеристика якості облікової інформації
45. Продукт бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських
рішень
46. Напрямки поліпшення якості облікової інформації
47. Причини необхідності побудови інституційної теорії бухгалтерського
обліку
48. Система правового регулювання аудиторської діяльності в Україні.
49. Професійна незалежність аудитора: шляхи досягнення.
50. Методичні прийоми фінансового аналізу.
51. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів.
52. Моделювання
детермінованих факторних систем
в
фінансовому аналізі.
53. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.
54. Аналіз активів підприємства.
55. Аналіз оборотних активів підприємства.
56. Аналіз пасивів підприємства.
57. Аналіз дебіторської заборгованості.
58. Аналіз кредиторської заборгованості.
59. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості підприємства.
60. Типи фінансової стійкості підприємства та їх характеристика.
61. Система відносних показників фінансової стійкості підприємства.
62. Аналіз ліквідності балансу.
63. Аналіз платоспроможності.
64. Система показників ліквідності.
65. Методика аналізу грошових потоків підприємства.
66. Характеристика способів аналізу грошових потоків підприємства.
67. Методика аналізу ділової активності підприємства.
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68. Аналіз інвестиційної привабливості підприємства.
69. Методика аналізу кредитоспроможності підприємства.
70. Методика аналізу прибутковості капіталу підприємства.
71. Аналіз оборотності оборотних активів підприємства.
72. Ефект фінансового важеля.
73. Методика оцінювання виробничо-фінансового левериджу.
74. Сутність короткострокового прогнозу фінансового стану підприємства
та методики його складання.
75. Методика аналізу
неплатоспроможності підприємства
та
його банкрутства.
76. Визначення ознак втрати або відновлення платоспроможності.
77. Етика аудитора: критичний погляд.
78. Принцип конфіденційності: вітчизняний та закордонний досвід.
79. Робочі документи аудитора: необхідність застосування та випадки
вилучення.
80. Методика аудиту фінансової звітності в умовах використання
комп’ютерних технологій.
81. Особливості застосування програмних продуктів в аудиторській
практиці.
82. Аудиторський ризик: оцінка впливу комп’ютерних технологій.
83. Аналітичні процедури в аудиті фінансової звітності.
84. Методика аудиту фінансової звітності акціонерних товариств.
85. Суттєвості в аудиторській практиці.
86. Контроль якості роботи аудиторів: вітчизняний та закордонний досвід.
87. Особливості аудиторської практики на підприємствах.
88. Спільні та відмінні ознаки внутрішнього та зовнішнього аудиту.
89. Аудит підприємницької діяльності.
90. Організація і методика аудиту орендованих земель.
91. Управління аудиторською діяльністю в Україні: проблеми та реалії
92. Особливості аудиту Звіту про фінансовий стан
93. Особливості аудиту Звіту про сукупний дохід.
94. Особливості методики аудиту Звіту про рух грошових коштів.
95. Організація та методика аудиту Звіту про власний капітал: вітчизняний
досвід.
96. Особливості проведення інвентаризації в аудиторській практиці.
97. Особливості методики аудиту інвестиційної нерухомості на
сільськогосподарських підприємствах.
98. Аудит в Україні: виклики та перспективи в умовах Євроінтеграції.
99. Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в сучасних
умовах господарювання.
100. Функції Державної аудиторської служби України.
101. Реформування аудиторського ринку України.
102. Національна система аудиту: проблеми становлення і розвитку.
103. Аудит в Україні – проблеми та перспективи розвитку.
104. Основні завдання податкового обліку, предмет податкового обліку та
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методи ведення податкового обліку на підприємстві.
105. Облік з податку на додану вартість, порядок складання декларації з ПДВ
та терміни сплати податку до бюджету.
106. Особливості обліку ПДВ за операціями, що оподатковуються за
спеціальним режимом оподаткування та порядок відображення в податковій
декларації.
107. Відображення в обліку податку з доходів фізичних осіб, порядок
складання податкової звітності та терміни сплати податку.
108. Облік військового збору та порядок складання податкової звітності.
109. Порядок застосування податкової знижки з податку з доходів фізичних
осіб, ставки податку та податкові соціальні пільги з ПДФО.
110. Облік єдиного податку IV групи, порядок складання податкової
декларації та терміни сплати до бюджету.
111. Облік єдиного податку І-ІІІ груп та відображення його в податковій
звітності.
112. Відображення в обліку оподаткування податку на прибуток та
відображення його в податковій звітності.
113. Відображення в обліку акцизного податку та складання податкової
звітності.
114. Облік місцевих зборів та відображення в податковій звітності.
115. Облік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
порядок сплати до бюджету та відображення в податковій звітності.
116. Відображення земельного податку в обліку та складання податкової
звітності.
117. Відповідальність платників податків за порушення податкового
законодавства.
118. Аудиторський висновок: поняття та види.
119. Бухгалтерська звітність підприємства: порядок заповнення та
представлення за призначенням.
120. Бухгалтерське відображення процесу реалізації готової продукції.
Порядок визначення фінансових результатів від реалізації.
121. Визнання резервів умовних зобов’язань та умовних активів.
122. Вимоги МСФЗ до звітності компаній, що консолідуються
123. Виникнення та розвиток аудиту. Предмет, об’єкти, завдання та
принципи аудиту.
124. Державний фінансовий контроль, його сутність та види.
125. Інтегрована звітність підприємства, сутність та необхідність
формування.
126. Інформаційна база економічного аналізу. Система економічних
показників як основа економічного аналізу господарської діяльності. Використання
комп’ютерної техніки та програмного забезпечення при проведенні економічного
аналізу.
127. Капітальні вкладення: поняття, джерела фінансування, порядок обліку.
128. Облік будівельних робіт при господарському та підрядному способах їх
здійснення.
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129. Класифікація витрат для цілей управління та бухгалтерського
обліку. Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання. Методи обліку витрат і
калькулювання.
130. Метод бухгалтерського обліку, його складові та їх характеристика.
131. Метод і методичні прийоми економічного аналізу, їх класифікація.
Методика факторного аналізу.
132. Методика аналізу беззбитковості продукції підприємства
133. Місце та значення економічного аналізу в системі управління
підприємством.
134. Нормативна регламентація аудиту в Україні. Використання
міжнародних стандартів у практиці аудиту.
135. Облік експортно-імпортних операцій.
136. Облік зареєстрованого капіталу. Облік цільового фінансування та
цільових надходжень. Синтетичний і аналітичний облік створення та використання
резервів підприємства.
137. Облік інвестицій за методом участі в капіталі за МСФЗ
138. Облік касових операцій і підзвітних сум. Облік операцій на рахунках в
банку. Облік валютних операцій.
139. Облік кредитних операцій. Облік векселів та облігацій.
140. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.
141. Облік надходження та вибуття основних засобів. Облік амортизації та
зносу основних засобів.
142. Облік операцій з припинення діяльності підприємств.
143. Облік процесу об’єднання підприємств. Облік гудвілу.
144. Організаційні аспекти економічного аналізу. Форми і процедури
організації аналітичної роботи.
145. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах
застосування аутсорсингу.
146. Організація і методика аудиту повноти і достовірності фінансової
звітності підприємства
147. Організація комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на
підприємстві: передумови та основні принципи.
148. Організація облікового процесу на підприємстві: елементи та методи.
149. Організація праці облікового персоналу та його правовий статус.
150. Організація системи внутрішнього аудиту на підприємстві.
151. Організація форми аудиторської діяльності. Умови сертифікації
аудиторів в Україні.
152. Особливості організації та проведення інвентаризації.
153. Оцінка ймовірності банкрутства: західні підходи та вітчизняні
напрацювання.
154. Оцінка операцій, виражених в іноземній валюті.
155. Оцінка товарно-матеріальних цінностей. Особливості обліку наявності
та руху малоцінних і швидкозношуваних предметів.
156. Правове регулювання обліку та контролю. Міжнародні та національні
стандарти обліку та звітності, їх зміст і характеристика.
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157. Предмет і види економічного аналізу, критична оцінка різних
підходів при їх визначенні та характеристиці. Об’єкти і суб’єкти економічного
аналізу.
158. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку, критична оцінка різних
підходів у їх визначенні та характеристиці. Господарські процеси.
159. Принципи підготовки та складання фінансової звітності за МСФЗ
160. Структура, порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів та його
використання для потреб управління.
161. Сутність, завдання і класифікація аудиту.
162. Сутність, переваги та недоліки застосування калькулювання на основі
повних і неповних витрат, калькулювання на основі діяльності.
163. Управлінська звітність: значення та підходи до формування.
164. Форми і системи оплати праці. Облік розрахунків з працівниками. Облік
відпрацьованого часу. Методи обліку виробітку.
165. Якісні характеристики корисної фінансової інформації.
166. Сутність та призначення фінансової звітності підприємств.
167. Склад та порядок складання приміток до річної фінансової звітності.
168. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної фінансової
звітності «Інформація за сегментами».
169. Виправлення помилок у фінансовій зв’язності та внесення змін до її
показників.
170. Податок: поняття, функції податкові ефекти. Сфера дії податку.
171. Основна суперечність оподаткування. Втрати ефективності від
оподаткування.
172. Механічний та поведінковий ефекти оподаткування.
173. Персональний прибутковий податок : види, переваги і недоліки.
174. Корпоративний прибутковий податок : види, переваги і недоліки.
175. Універсальні і спеціальні акцизи.
176. Екологічний податок : елементи податку, типи податку.
177. Теорія оптимального оподаткування.
178. Нормативна і позитивна податкова теорія.
179. Податкова статистика: макро і макрорівень. Податкова метрика. Основні
інтегральні показники.
180. Зміст поняття „податкова політика”. Особливості формуванні і
реалізації податкової політики держави.
181. Принципи та види державної податкової політики. Податкова політики,
бюджетна, боргова, фіскальна: співвідношення понять.
182. Податкова політика підприємства.
183. Цілі податкової політики держави.
184. Види податкових реформ. Критерії ефективності.
185. Природа фінансово-економічної кризи і стимулювання підйому
економіки.
186. Наслідки впливу кризи на функціонування податкової системи.
187. Суспільне анти благо як сфера застосування податкової політики.
188. Система органів державної влади, котрі реалізують податкову політику.
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189. Податкова культура і податкова мораль.
190. Дискреційна податкова політика. Історичні приклади.
191. Автономна фіскальна політика, види вбудованих стабілізаторів.
192. Класифікація інструментів податкового та митного регулювання.
193. Інструменти податкового регулювання.
194. Критерії ефективності податкової політики.
195. Сучасна реформи податкової системи.
196. Напрями реформування ДФС: практика України.
197. Напрями реформування системи адміністрування податків : кращий
світовий досвід.
198. Реформа у сфері оподаткування доходів фізичних осіб.
199. Проблеми адміністрування податку на додану вартість.
200. Перспективи розвитку оподаткування прибутку підприємств. Податок
на розподілений прибуток.
201. Нові технології адміністрування податків. Сучасні тенденції і
перспективи.
202. Податкова конкуренція: види, переваги і недоліки.
203. Повноваження органів місцевого самоврядування щодо справляння
місцевих податків та зборів.
204. Оцінка змін, котрі відбулись у системі місцевого оподаткування.
205. Тенденції майнового оподаткування.
206. Фактори ухилення від сплати податків.
207. Чинники девіантної поведінки платників податків.
208. Способи ухилення . від сплати податків.
209. Підходи до визначення податкового навантаження.
210. Методи оцінки рівня податкового навантаження.
211. Вплив глобалізації на процеси оподаткування.
212. Фіскальні важелі регулювання в умовах членства у СОТ.
213. Податкова політика України у контексті євроінтеграції.
214. Податкові системи країн-членів ЄС: особливості, спільні та відмінні
характеристики
215. Міжнародне подвійне оподаткування.
216. Міждержавна та міжрегіональна податкова конкуренція.
217. Наукові парадигми податкової політики.
218. Історія розвитку оподаткування в XX сторіччі.
219. Генезис системи оподаткування України з 1991 року.
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