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Пояснювальна записка
Освітньо-професійною програмою підготовки магістра зі спеціальності
071 «Облік і оподаткування» передбачається співбесіда з випускниками
освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр з напряму підготовки 6.030509
«Облік і аудит» при вступі на навчання за ступенем «Магістр».
Перелік питань для проведення усного екзамену базується на
навчальному матеріалі опанованих спеціальних дисциплін.
Мета фахових вступних випробувань. Метою вступного екзамену є
перевірка і оцінка теоретичної і практичної підготовки вступника, встановлення
рівня його знань з фахових дисциплін та вміння їх використовувати при рішенні
конкретних господарських операцій в сучасних умовах господарювання.
Вступ на навчання за ступенем «Магістр» полягає у визначенні рівня
підготовленості осіб, які бажають навчатись у Полтавському університеті
економіки і торгівлі за фахом «Облік і аудит».
Вимоги до здібностей і підготовленості абітурієнтів. Для успішного
засвоєння освітньо-професійної програми «Магістра» абітурієнти повинні мати
базову вищу освіту та здібності до володіння знаннями, уміннями і навичками в
галузі природничо-наукових, загальноекономічних та спеціально-економічних
наук.
Характеристика змісту програми. Програма фахових вступних
випробувань спирається на освітньо-кваліфікаційну програму підготовки
«Бакалавра» з напряму «Облік і аудит» за програмою професійної підготовки
«Облік і аудит» та одночасно відбиває вимоги до студентів ступеня «Магістра»,
визначених у галузевих стандартах вищої освіти даних освітньокваліфікаційних рівнів.
Порядок проведення фахових вступних випробувань визначається
Положенням про приймальну комісію ПУЕТ та Положенням про предметні
екзаменаційні та фахові атестаційні комісії з проведення вступних випробувань.
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Перелік питань, що виносяться на вступне випробування
Перелік питань для вступних випробувань з
дисципліни „Фінансовий облік І”
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
1. Сутність фінансового обліку.
2. Нормативно–правові акти, що регулюють фінансовий облік та
звітність на міжнародному рівні.
3. Державне регулювання обліку та звітності в Україні.
4. Організація та побудова фінансового обліку на підприємстві.
Тема 2. Облік грошових коштів та поточних фінансових інвестицій
1. Організація обліку грошових коштів у касі
2. Порядок здійснення готівкових розрахунків
3. Документальне оформлення та облік надходження готівки в касу
4. Документальне оформлення та облік видачі готівки з каси
5. Порядок ведення касової книги.
6. Облік операцій на поточних рахунках у банку
7. Порядок відкриття поточних рахунків у банку
8. Документальне оформлення та облік операцій на поточних рахунках.
9. Облік грошових документів та грошових коштів у дорозі.
10. Облік поточних фінансових інвестицій.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості та витрат майбутніх
періодів
1. Поняття дебіторської заборгованості, умови її визнання, класифікація
та порядок відображення у фінансовій звітності відповідно до П(с)БО 10
"Дебіторська заборгованість".
2. Облік довгострокової дебіторської заборгованості.
3. Облік розрахунків з дебіторами за товари, роботи, послуги.
4. Облік розрахунків з дебіторами за відшкодуванням завданих збитків.
5. Облік розрахунків з дебіторами за видані у підзвіт суми.
6. Облік векселів отриманих.
7. Облік розрахунків за виданими авансами.
8. Облік розрахунків за нарахованими доходами.
9. Облік розрахунків за претензіями.
10. Облік витрат майбутніх періодів.
Тема 4. Облік запасів
1. Поняття запасів, умови їх визнання, класифікація та порядок
відображення у фінансовій звітності відповідно до П(с)БО 9 "Запаси".
2. Порядок оформлення та облік довіреностей
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3. Документальне оформлення надходження запасів
4. Облік надходження запасів на підприємство.
5. Документальне оформлення вибуття запасів
6. Оцінка та облік вибуття запасів
7. Оцінка запасів на дату балансу.
8. Облік запасів у місцях зберігання
9. Особливості обліку МШП
10. Інвентаризація запасів.
Тема 5. Облік основних засобів
1. Поняття основних засобів, умови їх визнання, оцінка, класифікація та
порядок відображення у фінансовій звітності відповідно до П(с)БО 10 "Основні
засоби".
2. Документальне оформлення руху основних засобів
3. Облік надходження основних засобів в результаті купівлі
4. Облік надходження основних засобів в результаті створення
5. Облік надходження основних засобів в результаті внеску до
статутного капіталу
6. Облік надходження основних засобів в результаті безоплатної
передачі та обміну.
7. Амортизація основних засобів
8. Ремонт і модернізація основних засобів
9. Переоцінка основних засобів.
10. Облік вибуття основних засобів в результаті продажу та ліквідації
11. Облік вибуття основних засобів в результаті безоплатної передачі та
внеску до статутного капіталу іншого підприємства.
12. Облік оренди основних засобів за П(с)БО 14 "Оренда".
13. Поняття, умови визнання, класифікація та відображення у фінансовій
звітності інших необоротних матеріальних активів відповідно до П(с)БО 7
"Основні засоби".
14. Організація обліку інших необоротних матеріальних активів та
особливості їх амортизації.
15. Особливості створення та обліку довгострокових біологічних активів
у сільськогосподарських підприємствах відповідно до П(с)БО 30 "Біологічні
активи".
Тема 6. Облік нематеріальних активів
1. Поняття нематеріальних активів, умови їх визнання, оцінка,
класифікація та порядок відображення у фінансовій звітності відповідно до
П(с)БО 8 "Нематеріальні активи".
2. Порядок формування первісної вартості та облік надходження
нематеріальних активів
3. Особливості амортизації нематеріальних активів.
6

4. Облік вибуття нематеріальних активів.
Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій
1. Поняття, умови визнання, класифікація та відображення у фінансовій
звітності довгострокових фінансових інвестицій відповідно до П(с)БО
12"Фінансові інвестиції".
2. Організація обліку довгострокових фінансових інвестицій.
Перелік питань для вступних випробувань з
дисципліни „Фінансовий облік ІІ”
Тема 1. Облік власного капіталу
1. Поняття власного капіталу, його класифікація та відображення у
фінансовій звітності.
2. Порядок формування та облік статутного капіталу підприємств різних
організаційно-правових форм.
3. Поняття та облік пайового, додаткового, резервного, неоплаченого та
вилученого капіталу.
4. Порядок формування, обліку та використання нерозподіленого
прибутку.
Тема 2. Облік забезпечень та цільового фінансування
1. Поняття забезпечень, їх класифікація та відображення у фінансовій
звітності відповідно до П(с)БО 11 "Зобов'язання".
2. Організація обліку забезпечення виплат відпусток, додаткового
пенсійного забезпечення, забезпечення гарантійних зобов'язань, забезпечення
інших витрат і платежів
3. Поняття цільового фінансування та облік його формування і
використання.
Тема 3. Облік зобов'язань
1. Поняття зобов'язань, їх класифікація та відображення у фінансовій
звітності відповідно до П(с)БО 11 "Зобов'язання".
2. Організація обліку поточних зобов'язань за короткостроковими
позиками, векселями виданими, розрахунками з постачальниками та
підрядниками.
3. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов'язковими
платежами.
4. Поняття, облік та відображення у фінансовій звітності відстрочених
податкових активів і зобов'язань відповідно до П(с)БО 17 "Податок на
прибуток".
5. Облік довгострокових зобов'язань.
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Тема 4. Облік праці та її оплати
1. Поняття зобов'язань з оплати праці, їх класифікація та відображення у
фінансовій звітності відповідно до П(с)БО 26 "Виплати працівникам".
2. Організація оплати праці на підприємстві.
3. Облік використання робочого часу.
4. Форми і системи оплати праці.
5. Облік нарахування заробітної плати.
6. Облік відрахувань на соціальні заходи.
7. Облік утримань із заробітної плати.
8. Порядок нарахування відпускних та допомоги з тимчасової
непрацездатності.
Тема 5. Облік витрат підприємства
1. Поняття витрат, їх визнання, класифікація та відображення у
фінансовій звітності відповідно до П(с)БО 16 "Витрати".
2. Організація фінансового обліку витрат з використанням рахунків
класу 8 "Витрати за елементами" та класу 9 "Витрати діяльності".
3. Складові собівартості продукції та відображення їх в обліку.
4. Порядок визначення виробничої собівартості та собівартості
реалізації.
5. Облік та розподіл загальновиробничих витрат.
6. Облік адміністративних, збутових та інших витрат.
Тема 6. Формування та облік доходів підприємства
1. Поняття доходів, їх класифікація та відображення у фінансовій
звітності відповідно до П(с)БО 15 "Дохід".
2. Організація фінансового обліку доходів.
3. Облік доходів від реалізації.
4. Облік інших операційних доходів.
5. Облік доходів від участі в капіталі.
6. Облік інших фінансових доходів.
7. Облік інших доходів.
Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
1. Поняття фінансових результатів, їх класифікація та відображення у
фінансовій звітності відповідно до П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової
звітності".
2. Формування фінансових результатів, порядок закриття рахунків 7-го,
8-го та 9-го класів та визначення результату діяльності підприємства.
3. Облік результатів операційної діяльності, фінансової діяльності та
інвестиційної діяльності.
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Тема 8. Фінансова звітність підприємства
1. Поняття фінансової звітності, її мета, принципи побудови та вимоги
відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні" та П(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".
2. Порядок подання фінансової звітності.
3. Складові фінансової звітності.
4. Порядок формування та використання інформації, наданої у Балансі
(звіті про фінансовий стан).
5. Побудова Звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід),
порядок формування та використання його показників.
6. Зміст Звіту про рух грошових коштів та використання його показників
в управлінні підприємством.
7. Зміст та використання Звіту про власний капітал.
8. Зміст Приміток до річної фінансової звітності та використання їх
даних в управлінні.
9. Особливості фінансової звітності суб'єктів малого підприємництва.
Перелік питань для вступних випробувань з
дисципліни „Аналіз господарської діяльності”
Тема 1. Аналіз діяльності підприємства в системі управління
1. Місце та роль економічного аналізу в системі управління
підприємством та його взаємозв’язок з іншими дисциплінами.
2. Зміст, завдання, предмет та об’єкти економічного аналізу діяльності
підприємства.
3. Види аналізу діяльності суб’єктів господарювання.
4. Загальні підходи до організації економічного аналізу.
5. Характеристика етапів аналітичної роботи.
6. Використання комп’ютерних систем при організації економічного
аналізу.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 2. Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичних
досліджень
Поняття та сутність інформації.
Види інформаційних ресурсів та їх характеристика.
Джерела інформації для проведення економічного аналізу.
Програмне та нормативно-правове забезпечення аналітичної роботи.
Підготовка інформаційної бази до проведення економічного аналізу.

Тема 3. Методичний інструментарій аналітичних досліджень
1. Класифікація методів економічного дослідження залежно від його
функціонального спрямування, поставлених цілей, завдань, та інформаційних
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можливостей.
2. Загальнонаукові прийоми аналітичних досліджень.
3. Сучасні методи візуалізації аналітичних досліджень.
4. Методи порівняльної комплексної оцінки.
5. Детерміновані методи факторного аналізу.
6. Методи і прийоми дослідження стохастичних залежностей.
Тема 4. Аналіз товарообороту та товарних запасів підприємства
1. Методика проведення аналізу роздрібного товарообороту
за
загальним обсягом, видами, організаціями і підприємствами.
2. Виявлення основних тенденцій в динаміці і структурі товарообороту.
3. Основні фактори, що впливають на товарооборот.
4. Методика аналізу стану, структури і динаміки товарних запасів.
5. Аналіз основних факторів, які визначають стан товарних запасів.
6. Методика аналізу оборотності товарів.
7. Узагальнення результатів аналізу товарообороту і комплексна оцінка
можливості його зростання.
Тема 5. Аналіз доходів і витрат торговельного підприємства
1. Аналіз доходів підприємства за загальним їх обсягом, видами,
функціями, товарними групами.
2. Методика аналізу основних факторів, які впливають на величину
доходів. Виявлення резервів збільшення доходів в торгівлі.
3. Методика аналізу витрат за загальним їх обсягом, видами, функціями.
4. Розрахунок показників
абсолютної і відносної економії та
перевитрат, а також показників динаміки витрат. Оцінка виконання кошторису
витрат.
5. Методика аналізу впливу основних факторів на загальну суму і
рівень витрат.
6. Аналіз окремих статей витрат з урахуванням впливу факторів на їх
абсолютну суму і відносний рівень.
7. Узагальнення результатів аналізу доходів і витрат торговельного
підприємства.
Тема 6. Аналіз фінансових результатів та рентабельності
торговельного підприємства
1. Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства.
2. Аналіз динаміки фінансових результатів за складом та структурою.
3. Факторний аналіз фінансових результатів від операційної діяльності,
фінансових результатів від звичайної діяльності до оподаткування, чистого
прибутку і оцінка можливості їх збільшення.
4. Аналіз розподілу і використання прибутку в торгівлі.
5. Поняття прибутковості (рентабельності) підприємства.
10

6. Порядок розрахунку показників рентабельності.
7. Методика аналізу показників рентабельності господарської
діяльності.
8. Методика аналізу показників рентабельності фінансової діяльності.
9. Факторний аналіз показників рентабельності фінансово-господарської
діяльності підприємства.
10. Аналіз взаємозв’язку показників обсягу товарообороту, витрат і
прибутків.
11. Методика визначення критичної точки реалізації і впливу рівня
постійних витрат при різних варіантах поточних планів та інших управлінських
рішень на прибуток від реалізації товарів.
12. Факторний аналіз доходів, витрат, рентабельності товарів.
13. Узагальнення результатів аналізу фінансових результатів та
рентабельності підприємства.
Тема 7. Аналіз діяльності промислового підприємства
1. Аналіз обсягу, структури і асортименту випуску продукції.
2. Аналіз показників якості і ритмічності випуску продукції.
3. Характеристика факторів, які впливають на випуск продукції.
4. Аналіз реалізації продукції.
5. Оцінка стану ринку, рівня конкуренції і партнерських відносин.
6. Аналіз факторів, які впливають на обсяг реалізації продукції.
7. Аналіз собівартості продукції.
8. Загальна оцінка рівня собівартості продукції.
9. Аналіз витрат за елементами і статтями калькуляції.
10. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.
11. Фактори, які впливають на рівень витрат на одну гривню товарної
продукції і розрахунок їх впливу.
12. Аналіз прибутку від реалізації.
13. Розрахунок впливу факторів на прибуток від реалізації.
14. Методика розрахунку критичної точки реалізації і обґрунтування
портфеля замовлень.
15. Аналіз показників рентабельності.
16. Особливості
аналізу
фінансових
результатів
промислових
підприємств
Тема 8. Аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства
1. Особливості економічного аналізу у сфері зовнішньоекономічних
відносин і його інформаційне забезпечення.
2. Аналіз та оцінка ефективності експортних операцій.
3. Аналіз та оцінка ефективності імпортних операцій.
4. Узагальнення результатів аналізу і розробка заходів, спрямованих на
зміцнення фінансового стану та платоспроможності підприємства-контрагента.
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Тема 9. Аналіз майна підприємства та ефективності його
використання
1. Методи аналізу майна підприємства.
2. Аналіз структури майна підприємства.
3. Аналіз динаміки майна підприємства.
4. Класифікація та порядок розрахунку й методи оцінки показників, що
характеризують стан використання майна підприємства.
5. Методика аналізу основних засобів та нематеріальних активів
підприємства.
6. Класифікація та порядок розрахунку й оцінки показників, що
характеризують стан та ефективність використання основних засобів
підприємства.
7. Класифікація оборотних активів підприємства, що використовується
для їх аналізу.
8. Аналіз оборотних активів за окремими статтями.
9. Аналіз наявності та структури оборотних активів підприємства.
10. Аналіз оборотності оборотних активів.
11. Методика факторного аналізу оборотності оборотних активів.
12. Основні напрями поліпшення використання майна підприємства.
Тема 10. Аналіз капіталу підприємства
1. Аналіз структури капіталу підприємства.
2. Аналіз динаміки капіталу підприємства.
3. Класифікація, порядок розрахунку та методи оцінки показників, що
характеризують стан використання капіталу підприємства.
4. Аналіз структури власного капіталу підприємства.
5. Аналіз наявності власного оборотного капіталу.
6. Аналіз причин створення надлишку (нестачі) власного оборотного
капіталу.
7. Аналіз фінансового левериджу.
8. Основні напрями поліпшення використання капіталу підприємства та
оптимізації джерел його формування.
Тема 11. Аналіз вхідних і вихідних грошових потоків
1. Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності
підприємства.
2. Класифікація вхідних грошових потоків підприємства та їх
характеристика й аналіз.
3. Стратегія управління грошовими потоками, методи їх оцінки.
4. Аналіз грошових коштів від основної діяльності підприємства.
5. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємства.
6. Балансовий метод оцінки грошових надходжень.
12

7. Процентний метод оцінки грошових потоків.
8. Методи розрахунку обертання грошових потоків.
9. Оцінка динаміки грошових потоків за періодами.
10. Аналіз грошових потоків із застосуванням системи коефіцієнтів.
11. Ануїтети та дисконтування грошових потоків підприємства.
12. Поняття чистого грошового потоку.
13. Факторний аналіз грошових потоків.
14. Шляхи поліпшення управління грошовими потоками.
15. Оптимізація грошових потоків.
Тема 12. Оцінка фінансового стану підприємства на основі
коефіцієнтного аналізу
1. Сутність і значення фінансової сталості.
2. Порядок розрахунку коефіцієнтів фінансової сталості, їх сутність,
класифікація, економічний зміст, методи побудови і розрахунку.
3. Сутність і значення ліквідності та платоспроможності.
4. Основні показники ліквідності підприємства: коефіцієнт поточної та
абсолютної ліквідності, критичної оцінки.
5. Порядок розрахунку показників ліквідності, платоспроможності й
методи їх оцінки, їх сутність, класифікація, економічний зміст, методи побудови
і розрахунку.
6. Порядок розрахунку показників ділової активності, їх сутність,
економічний зміст, методи побудови і розрахунку.
Тема 13. Аналіз і прогнозування можливого банкрутства
підприємства
1. Основні
напрями
прогнозування
можливого
банкрутства
підприємства.
2. Показники для прогнозування ймовірності банкрутства: коефіцієнт
покриття, коефіцієнт забезпеченості власним оборотним капіталом, коефіцієнт
втрати чи відновлення платоспроможності.
3. Порядок розрахунку показників й методи їх оцінки.
Тема 14. Аналіз інвестиційної діяльності
1. Аналіз обсягу і структури інвестиційних вкладень підприємства.
2. Аналіз капітальних інвестицій.
3. Фінансово-економічна оцінка інвестиційних проектів.
4. Методи оцінки: метод розрахунку періоду окупності; метод
визначення розрахункової норми доходу; метод визначення чистої приведеної
вартості; метод розрахунку внутрішньої норми доходу; метод розрахунку
рентабельності інвестицій.
5. Порівняльний аналіз і вибір інвестиційних альтернатив.
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Перелік питань для вступних випробувань з
дисципліни „Аудит”

1.
2.
3.
4.

Тема 1. Сутність і предмет аудиту
Сутність, значення та завдання аудиту.
Види аудиту та їхні особливості.
Предмет і об’єкти аудиту.
Місце аудиту в системі фінансово-господарського контролю.

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
1. Управління аудиторською діяльністю в Україні.
2. Правове регулювання аудиторської діяльності, стандарти аудиту.
3. Організація аудиторської діяльності в Україні, створення аудиторських
фірм і їх класифікація.
4. Сертифікація аудиторів, організація їх роботи та підвищення
кваліфікації. Професійна етика аудитора.
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
1. Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту.
2. Критерії оцінки аудитором фінансової звітності.
3. Методики проведення аудиту фінансової звітності та їх складові.
4. Використання методики перевірки оборотів і залишків на рахунках.
5. Використання комп’ютерних технологій в аудиті.
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю
1. Поняття суттєвості в аудиті та методика її оцінювання.
2. Планування суттєвості в аудиті, аудиторська вибірка.
3. Сутність та складові аудиторського ризику, методика його
визначення.
4. Види викривлень в обліку та звітності. Шахрайство та помилка.
5. Вивчення та оцінювання аудитором системи внутрішнього контролю.
Тема 5. Планування аудиту
1. Процес аудиту і його стадії.
2. Необхідність планування аудиторської діяльності та критерії вибору
клієнтів.
3. Процедура замовлення аудиту.
4. Види планів аудиторської фірми, їх значення та використання.
5. Методика розробки програми (розширеного плану) проведення аудиту.
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1.
2.
3.
4.

Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Аудиторські докази, їх види та вимоги до них.
Прийоми та процедури отримання аудиторських доказів, їх види.
Аудиторська документація, її функції та класифікація.
Порядок використання та збереження аудиторської документації.
Тема 7. Аудит фінансової звітності

Підтема 7.1. Методика аудиту фінансової звітності
1. Оцінка якісних характеристик фінансової звітності та її користувачів.
2. Нормативні документи щодо формування фінансової звітності.
3. Завдання та загальні процедури аудиту фінансової звітності.
4. Методи перевірки фінансової звітності.
5. Експрес-аудит фінансової звітності.
6. Особливості аудиту різних форм звітності.
Підтема 7.2. Аудит внутрішніх стандартів, що регулюють діяльність
підприємства
1. Мета і напрями експертизи загальних документів підприємства.
2. Аудит установчих документів.
3. Експертиза договорів.
4. Експертиза облікової політики економічного суб’єкта.
Підтема 7.3. Аудит необоротних активів
1. Мета, предмет і об’єкти аудиту необоротних активів.
2. Джерела аудиторських доказів перевірки необоротних активів.
3. План і програма аудиту необоротних активів.
4. Методика аудиту необоротних активів.
5. Типові та можливі порушення обліку необоротних активів.
Підтема 7.4. Аудит запасів
1. Мета, предмет і об’єкти аудиту запасів.
2. Джерела аудиторських доказів перевірки запасів.
3. План і програма аудиту запасів.
4. Методика аудиту запасів.
5. Типові та можливі порушення обліку запасів.
Підтема 7.5. Аудит дебіторської заборгованості
1. Мета, предмет і об’єкти аудиту дебіторської заборгованості.
2. Джерела аудиторських доказів перевірки дебіторської заборгованості.
3. План і програма аудиту дебіторської заборгованості.
4. Методика аудиту дебіторської заборгованості.
5. Типові та можливі порушення обліку дебіторської заборгованості.
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Підтема 7.6. Аудит грошових коштів
1. Мета, предмет і об’єкти аудиту грошових коштів.
2. Джерела аудиторських доказів перевірки грошових коштів.
3. План і програма аудиту грошових коштів.
4. Методика аудиту грошових коштів.
5. Типові та можливі порушення обліку грошових коштів.
Підтема 7.7. Аудит власного капіталу
1. Мета, предмет і об’єкти аудиту власного капіталу.
2. Джерела аудиторських доказів перевірки власного капіталу.
3. План і програма аудиту власного капіталу.
4. Методика аудиту власного капіталу.
5. Типові та можливі порушення обліку власного капіталу.
Підтема 7.8. Аудит зобов’язань
1. Мета, предмет і об’єкти аудиту зобов’язань.
2. Джерела аудиторських доказів перевірки зобов’язань.
3. План і програма аудиту зобов’язань.
4. Методика аудиту зобов’язань.
5. Типові та можливі порушення обліку зобов’язань.
Підтема 7.9. Аудит витрат, доходів і фінансових результатів
1. Мета, предмет і об’єкти аудиту витрат, доходів і фінансових
результатів.
2. Джерела аудиторських доказів перевірки витрат, доходів і фінансових
результатів.
3. План і програма аудиту витрат, доходів і фінансових результатів.
4. Методика аудиту витрат, доходів і фінансових результатів.
5. Типові та можливі порушення обліку витрат, доходів і фінансових
результатів.
Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
1. Заключний етап перевірки, його суть і зміст. Аудиторська думка.
2. Звіт незалежного аудитора, його структура.
3. Види звітів незалежного аудитора, вимоги до їх складання.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 9. Підсумковий контроль
Порядок зберігання підсумкових документів.
Оцінка результатів аудиту.
Якість аудиту та її критерії.
Контроль якості проведення аудиту.
Події після дати балансу (подальші події).
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6. Звітність аудиторських
результатами діяльності.

фірм

за

результатами

аудиту

та

за

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту
1. Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами перевірки.
2. Відповідальність суб’єктів аудиторської діяльності.
3. Дії аудитора при виявленні зловживань і неможливості проведення
аудиту.
4. Використання результатів аудиту замовниками перевірки та іншими
користувачами звітності.
Тема 11. Аудиторські послуги, їхні об’єкти і види
1. Сутність аудиторських послуг та їх види.
2. Класифікація аудиторських послуг та їхніх об’єктів.
3. Види послуг, що сумісні та несумісні з обов’язковим аудитом суб’єкта
господарювання.

1.
2.
3.
4.
5.

Тема 12. Внутрішній аудит: його суть, об’єкти та суб’єкти
Система внутрішнього контролю на підприємстві.
Етапи розвитку внутрішнього аудиту в Україні.
Предмет, завдання та види внутрішнього аудиту.
Об’єкти внутрішнього аудиту.
Стандартизація внутрішнього аудиту.

1.
2.
3.
4.

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
Способи та методичні прийоми внутрішнього аудиту.
Планування внутрішнього аудиту.
Робочі документи внутрішнього аудитора.
Взаємовідносини зовнішнього і внутрішнього аудиторів.

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту
1. Узагальнення результатів внутрішнього аудиту.
2. Розробка і реалізація системи заходів внутрішнього аудиту.
3. Проблеми і перспективи розвитку внутрішнього аудиту в Україні та у
світі.
Перелік питань для вступних випробувань з
дисципліни „Звітність підприємства”
Тема 1. Поняття та призначення звітності підприємств
1. Законодавче та нормативно-правове регулювання звітності та мета її
складання.
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2. Інформаційні потреби користувачів звітності.
3. Види, класифікація та склад звітності підприємства.
4. Значення звітності підприємства в управлінні.
5. Вплив облікової політики підприємства на показники фінансової звітності
підприємства.
Тема 2. Фінансова звітність, її сутність та значення. Заключні роботи
перед складанням фінансової звітності та основні етапи її підготовки
1. Елементи та якісні характеристики фінансової звітності.
2. Принципи підготовки фінансової звітності та розкриття інформації.
3. Заключні роботи в бухгалтерії перед складанням фінансової звітності.
4. Порядок розгляду, подання та оприлюднення звітності підприємств.
5. Термін зберігання бухгалтерських фінансових звітів і балансів.
Тема 3. Склад, структура та порядок складання балансу (звіту про
фінансовий стан)
1. Загальне поняття про бухгалтерський баланс (звіт про фінансовий
стан) і його значення в управлінні.
2. Структура балансу (звіту про фінансовий стан) та вимоги до нього.
3. Класифікація балансів (звіту про фінансовий стан).
4. Взаємозв’язок балансу (звіту про фінансовий стан) і плану рахунків
бухгалтерського обліку.
5. Визнання та оцінка статей балансу (звіту про фінансовий стан).
6. Зміст статей балансу (звіту про фінансовий стан) та методика його
складання.
Тема 4. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) та
порядок його складання
1. Визначення категорій та мета складання звіту про фінансові
результати (звіт про сукупний дохід).
2. Умови визнання та оцінки доходів і витрат.
3. Взаємозв’язок звіту про фінансові результати (звіт про сукупний
дохід) з видами діяльності підприємства.
4. Зміст статей та методика заповнення звіту про фінансові результати
(звіт про сукупний дохід).
Тема 5. Звіт про рух грошових коштів та особливості його складання
1. Визначення термінів та мета складання звіту про рух грошових
коштів.
2. Структура звіту про рух грошових коштів.
3. Зміст статей звіту про рух грошових коштів та методика його
складання за прямим та непрямим методами.
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4. Розкриття інформації про рух грошових коштів у примітках до
фінансової звітності.
Тема 6. Порядок складання звіту про власний капітал
1. Визначення власного капіталу, його функції та мета складання звіту
про власний капітал.
2. Статті власного капіталу та їх зміни.
3. Зміст статей звіту про власний капітал та методика його складання.
4. Розкриття інформації про власний капітал у примітках до фінансової
звітності.
Тема 7. Склад та порядок складання приміток до річної фінансової
звітності
1. Значення приміток до річної фінансової звітності та їх склад.
2. Вимоги до приміток до річної фінансової звітності.
3. Зміст розділів і методика складання приміток до річної фінансової
звітності.
Тема 8. Особливості заповнення додатку до приміток до річної
фінансової звітності «інформація за сегментами»
1. Порядок складання Додатку до приміток до річної фінансової
звітності “інформація за сегментами”.
2. Порівнянність показників звітності за сегментами з річною
фінансовою звітністю.
Тема 9. Виправлення помилок у фінансовій звітності і внесення змін
до показників фінансової звітності. Перевірка порівнянності показників
фінансової звітності підприємства
1. Види помилок, які виявляються у звітності підприємств та їх вплив на
показники фінансової звітності.
2. Правила виправлення помилок у фінансовій звітності за П(с)БО 6
«Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах».
3. Методика порівнянності показників у окремих формах фінансової
звітності та між формами фінансової звітності.

1.
2.
3.
4.

Тема 10. Основи складання консолідованої фінансової звітності
Фінансова звітність при об’єднанні підприємств та при консолідації.
Вимоги до складання зведеної і консолідованої фінансової звітності.
Методика складання фінансової звітності при об’єднанні підприємств.
Структура та методика складання консолідованої фінансової звітності.

Тема 11. Порядок формування показників статистичної звітності
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1. Нормативно-правове забезпечення статистичної звітності.
2. Порядок складання окремих форм статистичної звітності.
3. Складання державних статистичних спостережень: структурне
обстеження підприємства (форма №1-підприємництво), звіт про наявність і рух
основних засобів, амортизацію (форма № 11-03), звіт про товарооборот (форма
№1- торг), звіт про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі
(форма №1- опт), звіт про продаж і запаси товарів у торговій мережі та мережі
ресторанного господарства (форма №3 – торг), звіт з праці (форма № 1 - пв
(місячна, квартальна).
Тема 12. Основи внутрішньогосподарської звітності підприємств
1. Склад внутрішньогосподарської звітності підприємств споживчої
кооперації.
2. Порядок складання звіту про організаційну структуру, власний
капітал та громадське майно споживчої кооперації України (ф.№ 1-р).
3. Порядок складання звіту про фінансові результати та платежі до
бюджету і позабюджетних фондів (ф. № 1 - ФП).
4. Інформація про результати фінансово-господарської діяльності ринків
споживчої кооперації України.
5. Порядок складання звіту про обсяги діяльності фізичних осібпідприємців із числа членів споживчих товариств (торгівля та послуги) (ф. 1кооп).
6. Порядок складання звіту про продаж і запаси товарів у торговій
мережі та мережі ресторанного господарства (ф. 3-торг).
7. Порядок складання звіт про наявність торгової мережі та мережі
ресторанного господарства (ф. 7-торг).
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Критерії оцінювання знань
Оцінювання знань абітурієнтів проводиться за 100-бальною шкалою. При
цьому використовуються такі критерії:

90-100 (відмінно)

82-89 (дуже добре)

74-81 (добре)
64-73 (задовільнонепогано)
60-63 (задовільно
достатньо)
0-59 (незадовільно)

абітурієнт дав правильну, вичерпну відповідь на
поставлене питання, продемонстрував глибокі
знання понятійного апарату і літературних джерел,
уміння
аргументувати
своє
ставлення
до
відповідних категорій, залежностей, явищ.
абітурієнт загалом відповів на поставлене
запитання,
але
не
спромігся
переконливо
аргументувати свою відповідь, помилився у
використанні понятійного апарату, припустив
несуттєву помилку і відповіді.
абітурієнт отримує за правильну відповідь з двоматрьома суттєвими помилками.
абітурієнт дав неповну відповідь на запитання,
ухилився від аргументації, показав задовільні знання
літературних джерел.
абітурієнт має неповне знання програмного
матеріалу, але отримані знання відповідають
мінімальним критеріям оцінювання.
абітурієнт дав неправильну відповідь, показав
незадовільні знання понятійного апарату і
спеціальної літератури, ухилився від аргументації
або взагалі не відповів.

Екзаменаційний білет містить 3 питання з основних розділів, приведених
у Програмі.
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