
 

 
 



 

 

ВСТУП 

 

Мета вступного екзамену – визначення рівня підготовленості абітурієнтів, 

які мають диплом за освітнім рівнем бакалавра. 

 

Цілі та задачі проведення вступного екзамену - виявлення реальних знань, 

умінь і навичок абітурієнтів як фахівців бакалаврського рівня. 

 

Характеристика змісту програми  

Програму вступних іспитів скомпоновано за темами, які створені згідно з 

нормативними дисциплінами «Освітньо-професійної програми підготовки 

бакалаврів» для спеціальності «Облік і оподаткування». Екзаменаційне завдання 

містить теоретичну частину, подану у формі тестування. Така структура 

екзаменаційного завдання дозволить перевірити знання абітурієнтів з дисципліни, їх 

уміння використовувати категорійний апарат, методи обґрунтувань і розрахунків. 

Порядок проведення іспиту визначається Положенням про організацію 

навчального процесу ЛНАУ.  

 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ  ОБЛІК 

 

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика 

 

Загальне поняття про облік. Виникнення та роль господарського обліку в 

суспільстві. Місце обліку в системі управління. Бухгалтерський облік як наука, його 

зв'язок з іншими науками. Бухгалтер як професія. Бухгалтерський облік як 

інформаційна база управління підприємством. Види бухгалтерського обліку: 

фінансовий, управлінський облік, податковий облік. Закон України "Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні". Основні принципи та 

вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності: обачність, повне 

висвітлення, автономність, послідовність, безперервність тощо. Облікові вимірники. 

 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 

Поняття та економічна характеристика предмету бухгалтерського обліку. 

Об’єкти бухгалтерського обліку:  господарські засоби та джерела їх утворення; 

господарські процеси; господарські операції. Залежність об’єктів бухгалтерського 

обліку від галузевих особливостей господарства і форми власності.  

Класифікація господарських засобів за складом, розміщенням та 

функціональною участю в процесі діяльності. Класифікація господарських засобів 

за джерелами утворення, формування  та цільовим призначенням.  

Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку. Залежність методу 

бухгалтерського обліку від особливостей його предмету, задач та вимог до нього.  
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Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на 

підприємствах 

 

Методичні прийоми бухгалтерського обліку. Елементи (складові частини) 

методу бухгалтерського обліку: документація; інвентаризація; оцінка; калькуляція; 

рахунки; подвійний запис; бухгалтерський баланс; звітність.  

Взаємозв’язок та взаємна обумовленість елементів методу бухгалтерського 

обліку. Зв’язок предмета і метода бухгалтерського обліку.  

 

 

Тема 4. Бухгалтерський баланс 

 

Сутність бухгалтерського балансу. Види балансів за строками складання. 

Види балансів залежно від обсягу інформації. Види балансів за змістом. 

Бухгалтерський баланс як елемент фінансової звітності. Будова бухгалтерського 

балансу. Загальна характеристика розділів активу й пасиву балансу. Основні 

закономірності рівності активу й пасиву балансу. Основні вимоги до складання 

балансу. Оцінка статей активу балансу. Оцінка статей пасиву балансу. Способи 

групування господарських засобів та джерел їх утворення для відображення в 

балансі. Сутність і типи господарських операцій. Вплив господарських операцій на 

актив, пасив і валюту бухгалтерського балансу. 

 

 

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

 

Поняття бухгалтерських рахунків, їх структура та призначення. Синтетичні та 

аналітичні рахунки. Класифікація рахунків за структурою і призначенням. 

Подвійний запис, його суть та значення. Види бухгалтерських проведень. 

Класифікація рахунків за економічним змістом та відображення у Плані 

рахунків бухгалтерського обліку. 

Узагальнення даних поточного обліку в оборотній відомості, методика 

складання оборотної відомості. Шахова оборотна відомість.  

 

 

Тема 6.  Документація, інвентаризація 

 

Місце і роль первинного обліку в системі бухгалтерського обліку підприємства. 

Класифікація первинних документів. Основні вимоги до змісту первинних 

облікових документів. 

Групування первинних документів за призначенням, за способом відображення 

господарських операцій, за змістом. 

Групування бухгалтерських документів за характером відображення 

господарських операцій. 
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Вимоги до первинних документів на етапі фіксації господарських операцій. 

Перевірка первинних документів за суттю і правильністю визначення суми 

господарської операції, опрацювання первинних документів у бухгалтерії, порядок 

рознесення  сум. Організація документообігу на підприємстві. 

Сутність і необхідність інвентаризації. Мета, завдання, види інвентаризації. 

Організація інвентаризації на підприємстві. Результати інвентаризації та їх 

оформлення. 

 

 

Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку  

 

Роль і призначення вартісної оцінки об’єктів бухгалтерського обліку. Вимоги, 

що висуваються до оцінки: реальність (адекватність) та єдність. Принципи оцінки та 

її місце у формуванні інформаційної системи бухгалтерського обліку. Види оцінок 

та оцінка об’єктів обліку. 

Калькуляція в системі бухгалтерського обліку. Калькулювання як спосіб 

групування затрат та визначення собівартості продукції, робіт, послуг. Зміст 

калькуляції та її види. Калькуляція фактичної собівартості як один із варіантів  

оцінки продукції, робіт, послуг. 

 

Тема 8. Облік основних господарських процесів 

 

Облік  процесу  придбання (заготівлі) предметів праці (запасів). Відображення 

в обліку споживання запасів. Принципи організації аналітичного обліку запасів. 

Облік та списання транспортно-заготівельних витрат. Загальна схема обліку 

придбання (заготівлі) предметів праці (запасів) та їх споживання. 

Облік процесу виробництва. Поняття про виробничі витрати. Класифікація 

виробничих витрат за елементами та статтями калькуляції. Рахунки для обліку 

виробничих витрат. Методи розподілу непрямих витрат. Відображення в обліку 

випуску та оприбуткування готової продукції. Оцінка готової продукції у поточному 

обліку і балансі. Калькулювання фактичної собівартості продукції. Загальна схема 

обліку процесу виробництва. 

Облік процесу продаж (збуту, реалізації) продукції. Формування відпускних 

(продажних) цін на продукцію. Відображення в обліку доходів від реалізації, 

собівартості реалізації, фінансових результатів від реалізації. Відображення в обліку 

адміністративних витрат та витрат на збут. Загальна схема обліку процесу продаж 

(збуту, реалізації) продукції. 

Облік фінансових результатів. Загальна схема обліку фінансових результатів. 

 

 

Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на 

підприємствах 

 

Поняття облікових регістрів. Узагальнення інформації про господарські 

операції, активи, капітал та зобов’язання підприємства в облікових регістрах. Види і 
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форми облікових регістрів. Помилки в облікових регістрах, способи їх виявлення та 

виправлення. 

Форми бухгалтерського обліку. Характеристика меморіально-ордерної, 

журнальної, журнально-ордерної, спрощеної та автоматизованої форм обліку.  

Основи організації бухгалтерського обліку на підприємстві. Централізована і 

децентралізована бухгалтерія. Права і обов’язки бухгалтера. Основні аспекти 

облікової політики підприємства.  

 
 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Сутність та значення бухгалтерського обліку у системі управління 

підприємством. Мета та основні завдання ведення бухгалтерського обліку. Види 

бухгалтерського обліку. Порівняльна характеристика фінансового, управлінського 

та податкового обліку.  

Склад та елементи фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової 

звітності. Користувачі фінансової звітності та їх інформаційні потреби. Принципи 

підготовки фінансової звітності. 

Правове регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Сутність 

державного регулювання методології та організації обліку на підприємствах.  

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві: способи ведення 

бухгалтерського обліку, структура та функції бухгалтерського апарату. Поняття 

облікового процесу.  

Сутність та значення облікової політики, порядок її розробки. Техніка ведення 

бухгалтерського обліку: розробка робочого плану рахунків, визначення форми 

обліку, графіків документообороту первинних документів і регістрів обліку, 

організації їх архівування, визначення порядку проведення інвентаризації.  

Обґрунтування методичних елементів облікової політики щодо окремих об’єктів 

обліку. 

 

Тема 2. Облік необоротних матеріальних активів 

Сутність необоротних матеріальних активів, їх класифікація, порядок 

визнання та оцінки.  

Документальне оформлення руху матеріальних необоротних активів.  

Характеристика рахунків з обліку необоротних матеріальних активів. Облік 

надходження необоротних матеріальних активів та капітальних інвестицій. 

Порівняльна характеристика методів нарахування амортизації (зносу) необоротних 

матеріальних активів та порядок їх обліку. Облік вибуття необоротних матеріальних 

активів. Порядок здійснення та відображення переоцінки та зменшення корисності 

активів. Облік проведення ремонтів основних засобів господарським та підрядним 

способами. Організація та методика проведення інвентаризації необоротних 

матеріальних активів. 
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Особливості облік операцій з операційної та фінансової оренди необоротних 

матеріальних активів. 

Розкриття інформації про необоротні матеріальні активи в облікових регістрах 

та у фінансовій звітності. 

 

Тема 3. Облік нематеріальних активів 

Сутність нематеріальних активів, їх класифікація, порядок визнання та оцінки. 

Документальне оформлення руху нематеріальних активів. 

Характеристика рахунків з обліку нематеріальних активів. Облік надходження 

та вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації (зносу) нематеріальних 

активів. Інвентаризація нематеріальних активів. 

Розкриття інформації про нематеріальні активи в облікових регістрах та у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація, порядок визнання та оцінки. 

Характеристика рахунків з обліку довгострокових фінансових інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Особливості обліку інвестицій за 

справедливою вартістю: метод амортизації собівартості та метод участі в капіталі.  

Розкриття інформації про довгострокові фінансові інвестиції в облікових 

регістрах та у фінансовій звітності. 

 

Тема 5. Облік виробничих запасів 

Сутність виробничих запасів, їх класифікація, порядок визнання та оцінки. 

Документальне оформлення руху виробничих запасів. 

Характеристика рахунків з обліку виробничих запасів. Синтетичний облік 

виробничих запасів та сутність методів оцінки їх руху. Аналітичний облік 

виробничих запасів. Особливості обліку товарно-виробничих запасів на складі. 

Облік оборотних МШП. Інвентаризація товарно-виробничих запасів. 

Розкриття інформації про виробничі запаси в облікових регістрах та у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 6. Облік витрат виробництва 

Сутність витрат виробництва, їх класифікація, порядок визнання та оцінки. 

Характеристика рахунків з обліку витрат виробництва. Склад витрат, що 

формують собівартість продукції, робіт, послуг. Облік прямих витрат виробництва. 

Облік та розподіл загальновиробничих витрат. Облік втрат від браку продукції. 

Облік витрат основного та допоміжного виробництва. Оцінка та облік 

незавершеного виробництва. Облік витрат за елементами із використанням 8 класу 

рахунків. 

Розкриття інформації про витрати виробництва в облікових регістрах та у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 7. Облік готової продукції 
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Сутність готової продукції, її класифікація. Порядок визначення собівартості 

готової продукції. Документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік 

готової продукції. Розкриття інформації про готову продукцію в облікових регістрах 

та у фінансовій звітності. 

 

Тема 8. Облік дебіторської заборгованості  

Сутність дебіторської заборгованості, її класифікація, порядок визнання та 

оцінки. 

Характеристика рахунків з обліку дебіторської заборгованості.  

Документальне оформлення та облік дебіторської заборгованості за товари, 

роботи, послуги.  Порядок створення та облік резерву сумнівних боргів. 

Облік дебіторської заборгованості за розрахунками. Облік розрахунків за 

виданими авансами. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік за 

нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за 

відшкодування завданих збитків. Розрахунки з іншими кредиторами. 

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість в облікових регістрах та 

у фінансовій звітності. 

 

Тема 9. Облік поточних фінансових інвестицій 

Сутність фінансових інвестицій, їх класифікація, порядок визнання та оцінки. 

Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій. Облік поточних 

фінансових інвестицій. Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції в 

облікових регістрах та у фінансовій звітності. 

 

Тема 10. Облік грошових коштів 

Сутність грошових коштів та грошового обігу. Загальний порядок ведення 

касових операцій та на рахунках в банку. Види банківських рахунків та порядок їх 

відкриття. 

Характеристика рахунків з обліку грошових коштів. Документальне 

оформлення та облік касових операцій. Облік інших грошових документів. Облік 

розрахунків векселями. Документальне оформлення та облік руху грошових коштів 

на рахунках у банку. Форми безготівкових розрахунків: розрахунки платіжними 

дорученнями, розрахунки платіжними вимогами-дорученнями, розрахунки чеками, 

акредитивами та векселями. 

Інвентаризація грошових коштів. 

Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції в облікових регістрах 

та у фінансовій звітності. 

 

Тема 11. Облік витрат майбутніх періодів. 

Сутність витрат майбутніх періодів, їх класифікація. Документальне 

оформлення та облік витрат майбутніх періодів. Розкриття інформації про витрати 

майбутніх в облікових регістрах та у фінансовій звітності.  

 

         Тема 12. Облік короткострокових зобов’язань 
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Сутність короткострокових зобов’язань, їх класифікація, порядок визнання та 

оцінки. Документальне оформлення виникнення та погашення короткострокових 

зобов’язань. Характеристика рахунків з обліку короткострокових зобов’язань. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Облік короткострокових кредитів банку. Облік поточної заборгованості за 

довгостроковими зобов’язаннями. Облік операцій з короткостроковими векселями 

виданими. Облік розрахунків з учасниками. Облік розрахунків за іншими 

операціями. 

Розкриття інформації про короткострокові зобов’язання в облікових регістрах 

та у фінансовій звітності. 

 

Тема 13. Облік оплати праці 

Сутність розрахунків з оплати праці. Структура заробітної плати. Форми та 

системи оплати праці. Сутність розрахунків за страхуванням. Види 

загальнообов’язкового державного страхування. Види нарахувань на фонд оплати 

праці та утримань із заробітної плати. 

Документальне оформлення розрахунків з оплати праці та за страхування. 

Характеристика рахунків з обліку розрахунків з оплати праці та за 

страхування. Порядок нарахування та облік заробітної плати.  

Облік розрахунків з оплати праці за невідпрацьований час. Порядок 

розрахунку середньої заробітної плати. Облік нарахування і виплати суми 

відпускних. Порядок створення резерву оплати відпусток. Облік нарахування і 

виплати допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності. Поняття 

загального страхового (трудового) стажу. 

Види та порядок здійснення утримань із заробітної плати. Облік утримань із 

заробітної плати працівників.  

Облік розрахунків за страхування. 

Розкриття інформації про розрахунки з оплати праці та за страхування в 

облікових регістрах та у фінансовій звітності. 

 

Тема 14. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів 

Сутність та види податків та платежів. Сутність розрахунків з бюджетом з 

податків та платежів, їх класифікація, порядок визнання та оцінки. 

Документальне оформлення розрахунків з бюджетом. Характеристика 

рахунків з обліку розрахунків з бюджетом. Облік ПДВ. Сутність та облік 

податкового зобов’язання та податкового кредиту. Особливості нарахування та 

облік ПДФО. Порядок нарахування та облік податку на прибуток. Сутність 

постійних та тимчасового різниць при нарахування податку на прибутку у 

фінансовому обліку. 

Розкриття інформації про розрахунки з бюджетом в облікових регістрах та у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 15. Облік довгострокових зобов’язань 
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Сутність довгострокових зобов’язань, їх класифікація, порядок визнання та 

оцінки.  

Документальне оформлення виникнення та погашення довгострокових 

зобов’язань. Характеристика рахунків з обліку довгострокових зобов’язань. Облік 

довгострокових кредитів банку. Облік операцій з довгостроковими векселями 

виданими. Облік довгострокових зобов’язань з оренди. Облік відстрочених 

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

Розкриття інформації про довгострокові зобов’язання в облікових регістрах та 

у фінансовій звітності. 

 

Тема 16. Облік доходів та витрат діяльності 

Види діяльності, їх класифікація. Сутність доходів та витрат діяльності, їх 

класифікація, порядок визнання та оцінки. 

Документальне оформлення виникнення доходів та витрат. Характеристика 

рахунків з обліку доходів та витрат. Синтетичний та аналітичний облік доходів від 

реалізації продукції. Порядок формування та облік собівартості реалізованої 

продукції.  

Облік інших операційних доходів. Облік загальновиробничих витрат та 

порядок їх розподілу. Облік адміністративних витрат. Облік витрат на збут. Облік 

інших операційних витрат. 

Облік доходів та витрат фінансової діяльності. Облік доходів та витрат 

інвестиційної діяльності. Облік доходів та витрат іншої звичайної діяльності. Облік 

доходів та витрат від надзвичайних операцій. 

Облік належної до сплати суми податку на прибуток за даними фінансового 

обліку. 

Розкриття інформації про доходи та витрати діяльності в облікових регістрах 

та у фінансовій звітності. 

 

Тема 17. Облік доходів майбутніх періодів 

Сутність доходів майбутніх періодів, їх класифікація. Характеристика 

рахунків з обліку доходів майбутніх періодів.  Документальне оформлення та облік 

доходів майбутніх періодів. Розкриття інформації про доходи майбутніх періодів в 

облікових регістрах та у фінансовій звітності. 

 

Тема 18. Облік власного капіталу 

Сутність власного капіталу, характеристика його складових. 

Характеристика рахунків з обліку власного капіталу. Документальне 

оформлення формування та використання власного капіталу. 

Облік статутного капіталу на підприємствах різних форм власності. 

Особливості обліку пайового капіталу. Облік додаткового капіталу. Порядок 

формування та облік резервного капіталу. Облік нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку). Випадки вилучення капіталу, порядок здійснення операцій та 

обліку щодо вилучення капіталу. 

Сутність забезпечення зобов’язань, порядок обліку забезпечення зобов’язань. 
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Розкриття інформації про власний капітал в облікових регістрах та у 

фінансовій звітності. 

 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Мета, зміст та організація управлінського обліку 

Роль обліку в управлінні собівартістю продукції.  

Сутність, задачі та функції управлінського обліку. Етапи розвитку 

управлінського обліку. Предмет і об’єкти управлінського обліку. Споживачі 

інформації управлінського обліку. Об'єкти управлінського обліку. Центри витрат та 

центри відповідальності.  

Місце управлінського обліку в системі рахунків бухгалтерського обліку. Записи 

господарських операцій на рахунках управлінського та бухгалтерського обліку. 

Загальна схема побудови обліку витрат та доходів виробничої діяльності. Схема 

розгорнутого обліку витрат виробництва (інтегрована система обліку).  

Організаційні аспекти управлінського обліку.Функції бухгалтерів –аналітиків. 

 

Тема 2. Склад витрат виробництва 

Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат і доходів.  

Поняття витрат в обліку та принципи їх класифікації.  

Характеристика основних видів витрат. Поняття та склад адміністративних 

витрат, витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Поняття та склад 

фінансових витрат. Облік витрат від інвестиційної діяльності. Облік втрат від участі 

в капіталі. Поняття та склад надзвичайних витрат. 

 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 

Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними ознаками.  

Характер реагування витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. 

Поведінка змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства.  

Оцінка витрат і побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх 

сутність і порівняльна характеристика. 

 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат 

Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об’єкти обліку витрат та об’єкти 

калькулювання. Склад собівартості та її види. Роль калькулювання в управлінні 

виробництвом.  

Види калькуляцій: нормативна, планова, кошторисна, повна, звітна. Елементи 

системи калькулювання. Калькуляційні одиниці (натуральні, умовні, натурально-

умовні). Способи (методи, види) калькулювання (прямий, пропорційний). 

Визначення собівартості незавершеного виробництва. Класифікація методів обліку 

витрат і калькулювання. Організація зведеного обліку витрат за різних методів 

обліку.  

Методика і техніка калькуляційних розрахунків. Порядок включення основних, 

допоміжних матеріалів і відходів виробництва до собівартості продукції. Порядок 
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розподілу на окремі вироби палива і енергії на технологічні цілі. Витрати на 

освоєння та підготовку виробництва продукції: порядок формування та розподілу. 

Порядок включення до собівартості витрат майбутніх періодів. Склад і розподіл 

загальновиробничих витрат. Облік непродуктивних витрат. Облік втрат від простоїв. 

Облік втрат від браку. Облік і оцінка супутньої ( попутної) продукції і їх включення 

в собівартість продукції. Особливості обліку витрат за елементами. 

Взаємозв’язок елементів витрат та статей калькуляції. Відображення елементів 

витрат на рахунках бухгалтерського обліку. Вплив системи калькулювання на 

формування фінансових результатів. 

 

Тема 5. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

Вітчизняні та зарубіжні методи обліку і калькулювання за повними витратами. 

Характеристика і сфера застосування простого, позамовного, попередільного та 

нормативного методів обліку і калькулювання. 

Характеристика і сфера застосування методу однорідних секцій, стандарт-косту 

та методу нормативного розподілу постійних витрат.  

Порівняльна оцінка вітчизняних і зарубіжних методів обліку повної 

собівартості продукції.  

Перехід від методів обліку, які ґрунтуються на об’ємних показниках діяльності, 

до методів обліку витрат на основі видів діяльності (поопераційний облік). 

 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Проблеми сучасного управлінського обліку. Необхідність і можливість 

переходу від обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і 

калькулювання неповної собівартості.  

Відмінності систем обліку і калькулювання за повними і неповними (змінними) 

витратами.  

Передумови впровадження методів обліку змінних витрат в практику 

підприємств. 

Калькулювання змінних витрат: переваги та недоліки “директ-костингу”. Суть 

системи “директ-костинг”, її розвиток. Змінні і постійні витрати. маржинальний 

дохід. Переваги та недоліки “директ-костингу”.  

Характеристика і сфера застосування простого директ-косту. Французька 

модель визначення чистого результату. Американська модель визначення чистого 

результату.  

Особливості розвинутого директ-косту, його переваги і можливості. Етапи 

розрахунку чистого доходу підприємства за методом розвинутого директ-костингу. 

Зародження і розвиток стратегічного обліку. 

 

Тема 7. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 

Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і 

калькулювання.  

Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу.  
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Організація нормативного господарства підприємства і складання нормативних 

калькуляцій. Нормативні витрати основних матеріалів. Нормативні прямі витрати 

праці. Загальновиробничі нормативні витрати.  

Нормативні калькуляції. Облік зміни норм. Облік відхилень від норм витрат 

матеріалів: сигнальне документування, спосіб партіонного розкрою матеріалів, 

інвентарний спосіб. Облік відхилень від норм по заробітній платі, іншим прямим 

витратам. Порядок списання відхилень від норм і включення їх в собівартість 

окремих виробів.  

Облік і оцінка незавершеного виробництва.  

Порядок визначення фактичної собівартості окремих видів виробів, які входять 

в однорідні групи. Використання нормативів витрат в калькулюванні собівартості 

продукції.  

Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень по основним 

матеріалам, прямим трудовим витратам і загальновиробничим витратам. 

Особливості зведеного обліку витрат при нормативному методі. Особливості 

побудови облікових регістрів по аналітичному обліку витрат. 

 

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

Сутність і призначення аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та 

прибутку. Припущення, що покладені в основу аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу 

діяльності та прибутку. 

Методи аналізу «витрати — обсяг — прибуток».  

Визначення точки беззбитковості; розрахунок обсягу діяльності, необхідного 

для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за певного обсягу 

діяльності. Визначення зони безпеки діяльності підприємства. 

Графічні методи аналізу.  

Застосування аналізу «витрати — обсяг — прибуток» в умовах 

багатопрофільних виробництв. 

 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 

Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової 

інформації та її вплив на прийняття рішень. Класифікація поточних управлінських 

рішень.  

Загальні поняття про концепцію диференціювання витрат і доходів та аналіз 

альтернативних варіантів.  

Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш оптимального з них. 

Послідовність дій у процесі прийняття оперативних (поточних) управлінських 

рішень. Використання аналізу «витрати — обсяг — прибуток» у процесі прийняття 

рішень.  

Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або купувати, 

прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності 

неприбуткового сегмента тощо. 

 

Тема 10. Бюджетування і контроль 
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Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і 

функції. Види і форми бюджетів.  

Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів.  

Послідовність складання окремих бюджетів для формування зведеного 

бюджету. Порядок складання і призначення бюджету продажів, бюджету 

виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету трудових 

витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету адміністративних витрат і 

витрат на збут.  

Методика і техніка контролю за виконанням бюджетів.  

Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз відхилень з 

використанням гнучкого бюджету. Загальна схема аналізу відхилень прибутку в 

межах системи директ-костинг. 

 

Тема11. Облік і контроль за центрами відповідальності 

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Основні принципи організації 

системи обліку за центрами відповідальності.  

Зміст звітності, специфіка інструментів і методів, які застосовуються у системі 

обліку і звітності за центрами відповідальності.  

Оцінка діяльності центрів доходу. Оцінка діяльності центрів витрат. Оцінка 

діяльності центрів прибутку. Особливості оцінки діяльності центру інвестицій. 

Поняття про трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи визначення 

трансфертних цін.  

Визначення сегмента бізнесу. Класифікацію сегментів і формування їх 

звітності. Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу. 

 

Тема 12. Взаємозв’язок управлінського і фінансового обліку 

Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.  

Схеми організації управлінського обліку за різних систем обліку.  

Залежність управлінського обліку від принципів побудови плану рахунків. 

Місце управлінського обліку в системі Плану рахунків України. 

 

ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ 
 

Тема 1. Основи побудови і загальні вимоги до звітності підприємств. 

Законодавче і нормативно-правове забезпечення звітності та мета її складання. 

Види, класифікація та склад звітності підприємств. 

Елементи та якісні характеристики фінансової звітності. 

Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності.  

Порядок розглядання, подання та оприлюднення звітності підприємств. 

 

Тема 2. Зміст і методика складання Балансу підприємства. 

Загальне поняття про бухгалтерський Баланс і його значення в управлінні.  

Структура Балансу та вимоги до нього. 

Взаємозв’язок Балансу і Плану рахунків бухгалтерського обліку.  

Визнання та оцінка статей Балансу.  
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Зміст статей Балансу та методика його складання. 

 

Тема 3. Зміст і методика складання Звіту про фінансові результати. 

Визнання категорій та мета складання Звіту про фінансові результати. 

Умови визнання та оцінки доходів і витрат. 

Взаємозв’язок Звіту про фінансові результати з видами діяльності підприємства. 

Зміст статей та методика складання Звіту про фінансові результати. 

 

Тема 4. Зміст і методика складання Звіту про рух грошових коштів.  

Визначення термінів та мета складання Звіту про рух грошових коштів. 

Структура Звіту про рух грошових коштів. 

Методика і порядок визначення. показників руху грошових коштів.  

 

Тема 5. Зміст і методика складання Звіту про власний капітал. 

Визначення власного капіталу, його функції та мета складання Звіту про власний 

капітал. 

Зміст статей та методика складання Звіту про власний капітал. 

 

Тема 6. Примітки до річної фінансової звітності. Виправлення помилок та 

інші зміни у фінансових звітах. 

Примітки до річної фінансової звітності. Виправлення помилок та інші зміни у 

фінансових звітах. Склад та вимоги до Приміток до річної фінансової звітності.  

Правила виправлення помилок у фінансових звітах. 

Зміст розділів і методика складання Приміток до річної фінансової звітності.  

 

Тема 7. Зведена і консолідована фінансова звітність.  

Зведена фінансова звітність. 

Фінансова звітність при об’єднанні підприємств. 

Вимоги і методика складання консолідованої фінансової звітності.  

 

Тема 8. Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва. 

Структура фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. 

Особливості складання фінансового звіту суб’єкта малого підприємництва. 

 

Тема 9. Статистична, податкова і спеціальна звітність. 

Загальні принципи організації складання та надання бухгалтерської звітності.  

Порядок виправлення помилок у звітності. 

Організація складання і надання внутрішньої і консолідованої фінансової звітності.  

 
 

АУДИТ 

Тема 1. Наукові та організаційно-правові основи аудиту 
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Суть та значення аудиту в ринкових умовах. Умови виникнення та етапи 

розвитку аудиту. Місце аудиту у господарському контролі. Відмінність аудиту від 

інших форм контролю фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Предмет та об’єкти аудиту, їх класифікація. Класифікація видів аудиту. Види 

аудиту відповідно до вимог законодавства. Обов’язковий та ініціативний аудит. 

Види аудиту за об’єктами. Аудит фінансової звітності, аудит на узгодження, 

операційний аудит. Види аудиту за суб’єктами здійснення. Відмінності зовнішнього 

та внутрішнього аудиту, їх взаємозв’язок.  

Суть аудиторської діяльності та аудиторських послуг. Сумісні та несумісні 

аудиторські послуги. Суб’єкти проведення аудиту в Україні. Аудитор, його статус і 

сертифікація. Термін чинності сертифіката та підтвердження професійної 

придатності аудиторів. Порядок отримання та скасування сертифіката. Підвищення 

кваліфікації аудитора. Умови створення та реєстрації аудиторської фірми. 

Управління аудиторською діяльністю в Україні. Суб'єкти регулювання 

аудиторської діяльності: держава та професійні організації. Аудиторська палата 

України та Спілка аудиторів України, функції та обов’язки. 

Рівні правового регулювання аудиторської діяльності. Міжнародні стандарти 

аудиту та їх характеристика. Внутрішні стандарти аудиту. 

Принципи аудиту, їх характеристика. Методологічні принципи та принципи 

професійної етики (конфіденційність, незалежність, об’єктивність, неупередженість, 

професійна поведінка та професійні норми). Принцип незалежності, його правовий, 

етичний та економічний аспекти. 

 

Тема 2. Організація проведення аудиторської перевірки 

Основні стадії проведення аудиту, їх характеристика. 

Організаційна стадія проведення аудиту. Клієнти аудиторських фірм та 

критерії їх відбору. Збір загальних відомостей про клієнта. Переддоговірне 

листування та попередня експертиза. Види та правова оцінка договорів щодо 

надання аудиторських послуг. 

Стадія планування аудиту. Загальний план аудиту, його зміст. Програма 

аудиту та її складові. Оцінка системи внутрішнього контролю та аудиторського 

ризику. Суть аудиторського ризику та його складові. Поняття властивого ризику. 

Поняття ризику контролю. Поняття ризику невиявлення помилок. Методика 

визначення величини аудиторського ризику. Модель аудиторського ризику та її 

використання на практиці. 

Основна стадія проведення аудиту. Аудиторські докази, їх суть і класифікація. 

Достатність і належність аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. 

Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.  

Поняття методу та методика аудиту. Методичні прийоми проведення 

аудиторської перевірки. Методичні прийоми організації аудиторської перевірки: 

суцільна, вибіркова та комбінована перевірка. Аудиторські процедури. 

Класифікація помилок та шахрайства.  Процедури виявлення помилок і 

шахрайства. Види, поняття та причини виникнення помилок. Поняття та шляхи 
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здійснення обману. Фальсифікація документів. Дії аудитора під час виявлення 

шахрайства та помилок. 

 

Тема 3. Документальне оформлення аудиту. 

Поняття і класифікація робочих документів аудитора. Методика складання 

робочих документів аудитора і ведення аудиторського досьє.  

Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Загальні вимоги до 

аудиторського висновку. Види аудиторських висновків. Позитивний висновок, 

умови його представлення. Обставини для неможливості надання безумовно 

позитивного висновку: впевненість та незгода. Умовно-позитивний висновок. 

Негативний висновок та умови його представлення. Відмова від надання висновку. 

Порядок складання та надання аудиторських висновків. Рішення користувачів 

звітності за результатами аудиту. 

 

Тема 4. Аудит необоротних та матеріальних оборотних активів 

Основні завдання та інформаційне забезпечення аудиту необоротних активів. 

Аудит формування первісної і справедливої вартості основних засобів, 

нематеріальних та інших необоротних матеріальних активів. Аудит стану та руху 

необоротних активів. Аудит нарахування амортизаційних відрахувань, визначення 

строку корисної служби та ліквідаційної вартості необоротних активів. Аудит 

переоцінки основних засобів, нематеріальних та інших необоротних матеріальних 

активів. Аудит відображення операцій з необоротними активами у фінансовій 

звітності. 

Основні завдання та інформаційне забезпечення аудиту запасів. Аудит 

наявності та умов зберігання запасів. Аудит надходження та руху запасів. Аудит 

використання методів списання запасів. Встановлення достовірності первинних 

даних бухгалтерського обліку щодо фактичної наявності та руху виробничих 

запасів, напівфабрикатів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, готової 

продукції, товарів. Перевірка повноти та своєчасності відображення первинних 

даних з обліку запасів у зведених документах та облікових регістрах. Порядок 

здійснення аудиту відображення операцій із запасами у фінансовій звітності.  

 

Тема 5. Аудит розрахункових операцій 

Основні завдання та джерела інформації аудиту розрахункових операцій. 

Аудит синтетичного і аналітичного обліку касових операцій та операцій на 

поточному рахунку. Аудит розрахунків з підзвітними особами. Аудит розрахунків за 

виданими авансами. Аудит розрахунків за претензіями та відшкодуванню завданих 

збитків. Порядок проведення аудиту розрахунків з іншими дебіторами. 

Аудит стану розрахунків з покупцями та замовниками. Завдання та 

інформаційне забезпечення аудиту дебіторської заборгованості. Оцінка стану 

дебіторської заборгованості за встановленими критеріями. Аудит правильності 

створення резерву сумнівних боргів. 

Завдання та інформаційне забезпечення аудиту довгострокових та 

короткострокових зобов'язань. Оцінка зобов'язань за встановленими критеріями. 

Перевірка достовірності та правильності класифікації кредитів та позик їх цільового 
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використання, повноти та своєчасності їх погашення. Аудит розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. Аудит розрахунків по отриманих авансах, 

нарахованих відсотках. Аудит розрахунків з іншими кредиторами. Перевірка 

правильності обліку та відображення розрахункових і кредитних операцій у 

фінансовій звітності. 

Завдання та інформаційне забезпечення аудиту використання трудових 

ресурсів і фонду оплати праці. Аудит правильності нарахування заробітної плати за 

фактично відпрацьований час. Перевірка правильності нарахування заробітної плати 

за період тимчасової непрацездатності, відпустки та інші неявки на роботу. Аудит 

правильності та своєчасності виплати заробітної плати. Перевірка правильності 

здійснення утримань із заробітної плати. 

 

Тема 6. Аудит формування витрат, доходів і фінансових результатів 

Основні завдання та джерела інформації аудиту доходів, витрат та фінансових 

результатів. 

Перевірка правильності визнання та класифікації витрат. Аудит виробничої 

собівартості продукції (робіт, послуг): перевірка наявності і правильності 

оформлення первинних документів, які є підставою для записів з формування 

собівартості продукції (товарів, робіт, послуг); перевірка правильності та 

достовірності віднесення витрат до складу собівартості продукції; оцінка стану 

синтетичного та аналітичного обліку витрат на виробництві, що включаються до 

собівартості продукції (робіт, послуг); перевірка повноти, правильності та 

достовірності відображення операцій з формування собівартості продукції (робіт, 

послуг) в обліку та звітності. Перевірка правильності відображення та розподілу 

загальновиробничих витрат. 

Перевірка правильності відображення адміністративних витрат та витрат на 

збут. Перевірка правильності відображення інших операційних витрат. Перевірка 

правильності відображення фінансових витрат, втрат від участі в капіталі та інших 

витрат. Перевірка достовірності відображення у звітності витрат . 

Аудит доходів від основної і операційної діяльності. Перевірка правильності 

обліку та відображення у фінансовій звітності інших операційних доходів, 

фінансових та інших доходів. Перевірка правильності обліку та відображення у 

фінансовій звітності доходів з надзвичайних подій. Аудит формування фінансового 

результату за видами діяльності.  

 

Тема 7. Загальна методика перевірки достовірності фінансової звітності.  

Фінансова звітність як основний об’єкт аудиторської перевірки. Інформаційні 

потреби користувачів фінансової звітності. Мета, загальні принципи і джерела 

інформації аудиту фінансової звітності. Якісні характеристики фінансової звітності. 

Межі аудиту фінансової звітності. Суттєвість в аудиті фінансової звітності. 

Шахрайство в аудиті та фальсифікація звітності.  

Загальний огляд фінансової звітності підприємства. Порядок проведення 

аудиту фінансової звітності. Формальна та аналітична перевірка звітності 

підприємства. Перевірка правильності складання звітності. Перевірка узгодженості  

показників форм фінансової звітності. 
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Завдання та джерела інформації аудиту Балансу. Методика аудиту статей 

активу Балансу: аудит необоротних та оборотних активів, аудит витрат майбутніх 

періодів. Методика аудиту статей пасиву Балансу: аудит власного капіталу, аудит 

забезпечень майбутніх витрат і платежів, аудит довгострокових та поточних 

зобов’язань, аудит доходів майбутніх періодів. 

Завдання та джерела інформації аудиту Звіту про фінансові результати. 

Методика аудиту Звіту про фінансові результати: перевірка порядку формування 

фінансового результату, елементів операційних витрат, розрахунку показників 

прибутковості акцій. 

Завдання та джерела інформації аудиту Звіту про рух грошових коштів. 

Методика аудиту Звіту про рух грошових коштів. Методика перевірки руху коштів у 

результаті операційної діяльності, інвестиційної діяльності та фінансової діяльності.  

Завдання та джерела інформації аудиту Звіту про власний капітал. Методика 

аудиту Звіту про власний капітал. 

Перевірка відповідності статутного капіталу законодавчим вимогам та 

статутним документам. Аудит результатів діяльності акціонерних товариств. Аудит 

нарахування та виплати дивідендів. Методика перевірки додаткового та іншого 

додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого прибутку, неоплаченого 

та вилученого капіталу. 
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