


ВСТУП 

Програму вступного фахового випробування для здобуття освітнього 
ступеня магістра за галуззю знань 07 «Управління та адміністрування» 
спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» спеціалізацією «Облік і 
оподаткування» розроблено згідно з вимогами Положення про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України від 20.01.1998 № 65, Закону України 
«Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII. 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформа-

цією щодо структури і змісту вступного випробування, а також ство-
рення необхідних умов для оцінки знань, здобутих ними у процесі 
навчання за освітньо-професійною програмою підготовки бакалаврів. 

Програма вступного фахового випробування містить такі розділи: 
1. Бухгалтерський облік. 
2. Фінансовий облік. 
3. Управлінський облік. 
4. Аудит (організація і методика). 

5. Аналіз господарської діяльності. 

ЗМІСТ ПРОГРАМИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

Розділ 1. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Сутність бухгалтерського обліку та його функції. Сутність та 

загальна характеристика господарського обліку. Бухгалтерський облік 
у системі господарського обліку, його сутність та характеристика в 
історичній ретроспективі. 

Бухгалтерський облік у сучасній системі управління суб’єктом 
господарювання. Мета та функції бухгалтерського обліку, облікові 
вимірники. Види бухгалтерського обліку на підприємстві: фінансовий 
та внутрішньогосподарський (управлінський) облік. Користувачі 
облікової інформації. 

Регулювання бухгалтерського обліку в Україні. Мета та суб’єкти 
державного регулювання бухгалтерського обліку. Закон України «Про 
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Національні 

положення (стандарти) бухгалтерського обліку. 

Предмет,   об’єкти   та   принципи   бухгалтерського   обліку. 

Поняття про предмет бухгалтерського обліку. 
Об’єкти бухгалтерського обліку: активи, зобов’язання, власний 

капітал, доходи, витрати, фінансові результати, господарські процеси. 
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Активи підприємства, їх сутність та класифікація. Загальна 
характеристика оборотних та необоротних активів підприємства. 

Зобов’язання підприємства, їх сутність та класифікація. Загальна 
характеристика довгострокових та поточних зобов’язань, забезпечень 
наступних витрат і платежів, доходів майбутніх періодів. Поняття 
непередбачених зобов’язань. 

Власний капітал, загальна характеристика його складових. 
Господарські процеси як об’єкти бухгалтерського обліку. Процеси 

придбання, виробництва та реалізації. Формування показників доходів, 
витрат та фінансових результатів. 

Принципи бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

Загальне поняття методу бухгалтерського обліку та його скла-
дових елементів. 

Баланс (Звіт про фінансовий стан) як елемент методу 

бухгалтерського обліку. 

Мета складання балансу. Зміст та побудова балансу. Характерис-
тика статей активу і пасиву балансу. Балансове рівняння. Значення 
балансу. 

Типи господарських операцій та їх вплив на структуру та валюту 
балансу. 

Рахунки та подвійний запис як елементи методу бухгалтер-

ського обліку. Поняття рахунку бухгалтерського обліку як інфор-
маційної моделі об’єкта обліку. 

Характеристика і побудова рахунків. Активні рахунки, пасивні 
рахунки, активно-пасивні рахунки. 

Сутність подвійного запису господарських операцій на рахунках 
бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи 
(проведення), їх види. Порядок визначення оборотів і сальдо по 
активних і пасивних рахунках. 

Контрольне значення подвійного запису. 
Синтетичні рахунки, їх призначення. Аналітичні рахунки, їх 

призначення. Взаємозв’язок між синтетичними та аналітичними 
рахунками. Субрахунки та їх використання. 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотно-
сальдова відомість по синтетичних рахунках, її зміст та порядок 
складання. Інформаційне та контрольне значення оборотно-сальдової 
відомості по синтетичних рахунках. 

Оборотні відомості по аналітичних рахунках, їх види та значення. 
Звіряння даних синтетичного та аналітичного обліку. 
Класифікація рахунків, її принципи. Класифікація рахунків за 

економічним змістом. Класифікація рахунків за призначенням і 
структурою. 

3 



План рахунків бухгалтерського обліку принципи його побудови. 

Характеристика Плану рахунків. Поняття про робочий План рахунків 

підприємства. 

Документація    як    елемент    методу    бухгалтерського    обліку. 

Сутність документації як елемента методу бухгалтерського обліку. 

Значення документації. Вимоги щодо складання первинних документів. 

Класифікація документів за призначенням, порядком та місцем 

складання, за іншими ознаками. 

Поняття та значення документообороту. 

Перевірка та опрацювання первинних документів у бухгалтерії. 

Зберігання первинних документів. 

Вилучення документів. 

Інвентаризація, оцінка і калькуляція як елементи методу 

бухгалтерського обліку. Сутність інвентаризації як елементу методу 

бухгалтерського обліку. 

Цілі та завдання інвентаризації. Види інвентаризації. 

Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. Інвента-

ризаційні комісії, їх склад та функції. 

Загальний порядок проведення та документального оформлення 

інвентаризації товарно-матеріальних цінностей. 

Регулювання інвентаризаційних різниць (нестач, надлишків чи 

сумарних різниць). 

Оцінка як система вартісного виміру. 

Сутність калькуляції в бухгалтерському обліку. 

Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. Сутність 

облікового циклу на підприємстві. Первинний, поточний та узагаль-

нюючий облік. 

Облікові регістри та їх класифікація. Хронологічний, система-

тичний та комбінований записи в бухгалтерському обліку. Помилки у 

бухгалтерських записах та способи їх виправлення. 

Основи фінансової звітності. 

Форми бухгалтерського обліку: сутність та види. 

Інформаційні системи в обліку. 

Сутність облікової політики підприємства. Функції керівника і 

головного бухгалтера щодо організації та ведення бухгалтерського 

обліку на підприємстві. Форми організації бухгалтерського обліку. 

Методичний, технічний та організаційний аспекти облікової 

політики. Наказ про облікову політику: основний зміст та призначення. 
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Розділ 2. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

Основи побудови фінансового обліку. Сутність фінансового 
обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. Завдання фінансового 
обліку. Взаємозв’язок фінансового обліку з управлінським обліком. 

Методичні прийоми фінансового обліку. 
Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. 
Облік грошових коштів. Облік готівки у касі. Нормативні доку-

менти з регулювання обігу готівки. Організація готівкових розрахунків. 
Документальне оформлення касових операцій. Порядок ведення 

касової книги. Звіт касира, його перевірка і опрацювання в бухгалтерії. 
Інвентаризація готівки у касі. Облік касових операцій. Особливості 

обліку готівки в іноземній валюті. 
Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з 

регулювання використання рахунків у банках. Характеристика форм 
безготівкових розрахунків. Документальне оформлення наявності та 
руху коштів на рахунках у банках. Синтетичний та аналітичний облік 
коштів на поточних, інших та спеціальних рахунках у національній 
валюті у банках. Особливості обліку коштів на рахунках у банках в 

іноземній валюті. 
Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. 

Облік грошових документів. Облік електронних грошей, номінованих 
у національній валюті. 

Облік дебіторської заборгованості. Визнання, класифікація та 

оцінка дебіторської заборгованості. 
Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з 

покупцями і замовниками. Облік заборгованості за одержаними 
короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими авансами. 

Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за 
претензіями. Облік розрахунків із підзвітними особами. Облік роз-
рахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з 
іншими дебіторами. Облік розрахунків з державними цільовими 
фондами. Облік розрахунків за операціями з деривативами. Облік 
резерву сумнівних боргів. 

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборго-

ваності за майно, що передане у фінансову оренду. Облік заборгова-
ності за одержаними довгостроковими векселями. Облік іншої довго-

строкової дебіторської заборгованості. 
Інвентаризація розрахунків з дебіторами. 
Облік запасів. Визначення та класифікація запасів. Визнання 

запасів. Оцінка запасів. 
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Облік виробничих запасів. Документальне оформлення руху 

виробничих запасів. Характеристика рахунків. Облік виробничих 

запасів у місцях зберігання. Синтетичний та аналітичний облік 

виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозно-

шуваних предметів. 

Облік незавершеного виробництва, браку, напівфабрикатів та гото-

вої продукції. Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний 

облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. 

Облік товарів. Документальне оформлення руху товарів. 

Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік товарів. 

Облік необоротних активів, утримуваних для продажу, та груп 

вибуття. 

Інвентаризація запасів та облік її результатів. 

Облік основних засобів. Визнання, класифікація та оцінка основ-

них засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності 

основних засобів. 

Облік основних засобів. Документальне оформлення операцій з 

основними засобами. Характеристика рахунків з обліку операцій з 

основними засобами. Аналітичний облік основних засобів. 

Облік надходження основних засобів. 

Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. 

Облік переоцінки основних засобів. 

Облік амортизації (зносу) основних засобів. 

Облік вибуття основних засобів. 

Особливості обліку інвестиційної нерухомості. 

Облік орендних операцій. Облік операцій операційної оренди в 

орендодавця та орендаря. Облік операцій фінансової оренди в орендо-

давця та орендаря. 

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. 

Інвентаризація основних засобів та інших необоротних мате-

ріальних активів та облік її результатів. 

Облік нематеріальних активів. Визначення та класифікація 

нематеріальних активів. Визнання і оцінка нематеріальних активів. 

Переоцінка нематеріальних активів. 

Амортизація нематеріальних активів. 

Зменшення корисності нематеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. Документальне оформлення опе-

рацій з нематеріальними активами. Характеристика рахунків з обліку 

операцій з нематеріальними активами. Синтетичний і аналітичний 

облік нематеріальних активів. 
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Облік фінансових інвестицій. Визнання, облікова класифікація 

та оцінка фінансових інвестицій. 

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік еквівалентів гро-
шових коштів. Облік інших поточних фінансових інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових 
інвестицій, що надають право власності. Облік фінансових інвестицій 
за методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій до погашення. 

Облік зобов’язань. Визначення та класифікація зобов’язань. 
Визнання і оцінка зобов’язань. 

Облік поточних зобов’язань і забезпечень. Облік розрахунків із 

постачальниками та підрядниками. Облік зобов’язань за виданими 
векселями. Облік короткострокових позик. Облік розрахунків за 
виплатами працівникам. Облік розрахунків за заробітною платою. 
Облік розрахунків з депонентами. Облік розрахунків за іншими 
виплатами. Облік розрахунків зі страхування. Облік розрахунків за 
податками та іншими обов’язковими платежами. Облік поточних 

забезпечень. Облік розрахунків за одержаними авансами. Облік 
розрахунків за нарахованими відсотками. Облік розрахунків з іншими 
кредиторами. Облік розрахунків з учасниками. 

Облік зобов’язань, пов’язаних з необоротними активами та 
групами вибуття, утримуваними для продажу. 

Облік довгострокових зобов’язань і забезпечень. Облік довго-
строкових позик. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та 
з фінансової оренди. 

Облік довгострокових забезпечень. 
Облік доходів майбутніх періодів. 
Інвентаризація зобов’язань та облік її результатів. 

Облік   доходів,   витрат   і   фінансових   результатів   діяльності. 

Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозпо-
ділених прибутків (непокритих збитків). 

Облік доходів. Визначення, класифікація та оцінка доходів. 
Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. Облік 
інших доходів діяльності. 

Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 
«Витрати». Визначення та склад витрат. 

Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових витрат. 

Облік інших витрат діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. 
Облік відстрочених податкових активів і відстрочених податкових 

зобов’язань. Облік витрат майбутніх періодів. Облік фінансових 
результатів. 
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Облік прибутку, використаного у звітному періоді. 

Облік непокритих збитків. 

Облік власного капіталу. Визначення та структура власного 
капіталу. 

Облік зареєстрованого капіталу. Облік статутного капіталу, його 
формування та змін. Облік пайового капіталу, іншого зареєстрованого 
капіталу, облік внесків до незареєстрованого статутного капіталу. 

Облік капіталу в дооцінках. 
Облік резервного капіталу. 
Облік неоплаченого капіталу. 

Облік вилученого капіталу. 
Облік додаткового капіталу. Облік емісійного доходу. Облік 

іншого вкладеного капіталу. Облік накопичених курсових різниць. 
Облік безоплатно одержаних необоротних активів. Облік іншого 
додаткового капіталу. 

Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків) як скла-

дової власного капіталу. 

Розділ 3. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

Мета, зміст і організація управлінського обліку. Необхідність 
створення системи управлінського обліку на підприємствах України. 

Предмет і метод управлінського обліку. Об’єкти управлінського 
обліку. Користувачі облікової інформації. Характерні відмінності 

управлінського від фінансового обліку. Етапи розвитку управлінського 
обліку. Принципи управлінського обліку. Інтегрована та автономна 
системи управлінського обліку. 

Класифікація та поведінка затрат і доходів. Класифікація 
затрат з метою оцінки запасів та визначення фінансового результату 
діяльності підприємства. Класифікація затрат з метою прогнозування, 
бюджетування й контролю діяльності підприємств. Класифікація 
затрат для прийняття управлінських рішень. 

Поведінка та функція затрат. Методи визначення функції затрат. 
Класифікація, поведінка та функція доходів. 
Суть собівартості та завдання калькулювання собівартості 

продукції. Об’єкти обліку та об’єкти калькулювання. Види собівар-

тості. Методи обліку затрат на виробництво. Методи обліку затрат 
залежно від об’єкта обліку затрат. Методи обліку затрат залежно від 
повноти включення затрат у собівартість продукції. Методи обліку 
затрат залежно від оперативності обліку та методу контролю затрат. 
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Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіанти зведеного обліку 

затрат. Способи калькулювання собівартості продукції. Калькулювання 

собівартості за прямою ознакою. Калькулювання собівартості способом 

додавання затрат. Калькулювання собівартості способом вилучення 

затрат. Коефіцієнтний спосіб калькулювання собівартості. Комбінований 

спосіб калькулювання собівартості. Нормативний спосіб калькулювання 

собівартості. Види калькуляцій. 

Система    обліку    і    калькулювання    за    повними    затратами. 

Сутність системи і калькулювання собівартості за повними затратами. 

Облік прямих затрат. Облік непрямих затрат і порядок віднесення їх 

на собівартість продукції. 

Калькулювання виробничої собівартості продукції. Калькулю-

вання собівартості реалізації продукції. Облік невиробничих затрат. 

Класифікація та оцінка браку продукції. Оцінка зворотних відходів. 

Облік затрат допоміжних виробництв і порядок їх розподілу. Кальку-

лювання собівартості продукції за видами діяльності (АВС-метод). 

Система обліку та калькулювання за неповними затратами. 

Мета, завдання та припущення, яких слід дотримуватися в системі 

обліку та калькулювання за неповними затратами. Порядок формування 

собівартості за методом директ-костингу. Простий директ-костинг. 

Розвинутий директ-костинг. 

Форми внутрішньої звітності для визначення фінансового резуль-

тату в системі простого та розвиненого директ-костингу. 

Особливості визначення фінансового результату в системі 

обліку і калькулювання за неповними затратами. 

Аналіз взаємозв’язку «затрати – обсяг діяльності – прибуток». 

Економічна модель взаємозв’язку «затрати – обсяг – прибуток». 

Бухгалтерська модель взаємозв’язку «затрати – обсяг – прибуток». 

Методи визначення точки беззбитковості. Математичний метод 

визначення точки беззбитковості. Метод маржинального доходу. 

Графічний метод визначення точки беззбитковості. 

Термін досягнення точки беззбитковості та рівень завантаження 

в точці беззбитковості. 

Поріг рентабельності, запас фінансової міцності та операційний 

важіль. Оцінка життєвого циклу продукції. 

Види припущень, яких необхідно дотримуватися в аналізі 

беззбитковості. 

Облік і калькулювання собівартості за нормативними затра-

тами. Сутність, значення та необхідність використання нормативного 

методу обліку затрат. Калькулювання нормативної собівартості. Аналіз 
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сукупних відхилень матеріальних затрат. Аналіз сукупних відхилень 

затрат на оплату праці. Аналіз сукупних відхилень за загальновироб-

ничими затратами. Аналіз відхилень сумарного доходу. Види 

нормативів. Класифікація відхилень. 

Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських 

рішень. Характеристика релевантної та нерелевантної інформації. 

Методи формування інформації для прийняття рішень у процесі 

постачання. Методи формування інформації для прийняття рішень у 

процесі виробництва. Методи формування інформації для прийняття 

рішень у процесі реалізації. Прийняття рішень в умовах обмежувальних 

чинників. 

Особливості методів формування інформації для прийняття 

інвестиційних рішень. Методи оцінки інвестицій. Статичні методи 

оцінки інвестицій. Динамічні методи оцінки інвестицій. 

Бюджетування і контроль затрат, доходів і фінансових 

результатів діяльності підприємства. Сутність, мета та призначення 

бюджетування. Послідовність та рівні розробки бюджетів. Особливості 

розробки основного бюджету та взаємоузгодження його елементів. 

Види бюджетів. Бюджетування додаткове. Бюджетування «з нуля». 

Статичні та гнучкі бюджети. 

Облік   і   контроль   діяльності   за   центрами   відповідальності. 

Сутність та значення обліку та контролю затрат і доходів за центрами 

відповідальності. Типи центрів відповідальності. Місця виникнення 

затрат. Принципи формування внутрішніх звітів. Трансфертне ціно-

утворення. 

Розділ 4. АУДИТ (ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА) 

Поняття, цілі та завдання аудиторської діяльності. Теоретичні 
основи аудиту. Поняття аудиту та його економічна обумовленість. 
Сутність аудиту. Аудит як наука, практика та інформаційна система. 
Предмет та об’єкт аудиту. Метод, методологія та методика аудиту. 
Загальна концепція аудиту. Теорії аудиту. Постулати аудиту. Прин-
ципи аудиту та їх класифікація. Система функціонування економічних 
суб’єктів і місце аудиту в ній. Професійна думка аудитора та її 
користувачі. Поняття аудиторської діяльності. Значення, цілі та 
завдання аудиторської діяльності в системі управління економічними 

суб’єктами. Класифікація видів аудиту та супутніх послуг. 
Аудиторські послуги та їх види. Поняття аудиторської впевне-

ності. Природа та рівень впевненості залежно від характеру аудитор-
ських       послуг.       Причини       неможливості       досягнення       абсолютної 
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аудиторської впевненості. Міжнародна концептуальна основа завдань 

з надання впевненості та сфера її застосування. Завдання з надання 
впевненості, його визначення та мета. Загальні принципи завдань з 
надання впевненості. Типи завдань з надання впевненості: завдання з 
надання достатньої (обґрунтованої) впевненості та завдання з надання 

обмеженої впевненості. Елементи завдання з надання впевне-ності та 
їх характеристика. Відмінності завдань з надання достатньої 
впевненості від завдань з надання обмеженої впевненості. 

Система нормативно-правового регулювання аудиторської 

діяльності. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці 

та в Україні. Система нормативного регулювання аудиторської діяль-
ності в Україні. Гармонізація національного законодавства про 
аудиторську діяльність з міжнародними нормами (вимоги щодо ауди-
торської перевірки річної звітності компаній; вимоги щодо сертифікації 
аудиторів; вимоги щодо змісту іспиту на сертифікат аудитора; вимоги 
щодо обмеження статутної діяльності; вимоги щодо професійної 

сумлінності та незалежності; вимоги до гласності). Професійна підго-
товка та атестація аудиторів. Сертифікація аудиторів та вимоги щодо 
сертифікації юридичних та фізичних осіб. Контроль рівня професіона-

лізму аудиторів. Реєстрація суб’єктів аудиторської діяльності. Статутна 
діяльність аудиторських фірм. Види діяльності, які є несумісними з 
аудиторською. 

Обов’язковий та ініціативний аудит, їх основний зміст та аспекти. 
Кодекс професійної етики аудиторів. Значення, мета та складові 

Кодексу етики професійних бухгалтерів. Основні етичні норми 
професійної поведінки. Фундаментальні принципи аудиторської етики. 

Стандарти аудиторської діяльності. Роль стандартів у забезпе-
ченні якості аудиту. Система стандартів аудиторської діяльності та її 

складові. Сутність міжнародних стандартів аудиту, їх статус та 
особливості класифікації. Напрями розроблення та склад стандартів 
(об’єкти стандартизації), виданих Радою з міжнародних стандартів 
аудиту та надання впевненості (РМСАНВ) МФБ. Взаємозв’язок 
міжнародних стандартів фінансової звітності і аудиту. Контроль 
якості аудиту та його інструменти. 

Права,  обов’язки  та  відповідальність   сторін  у   процесі   аудиту. 

Права і обов’язки аудиторів та аудиторських організацій. Відпо-
відальність аудиторів за виконання своєї функції. Права, обов’язки та 

юридична відповідальність осіб (економічних суб’єктів), що перевіряються. 
Умови домовленості про аудиторську перевірку. Лист-замовлення на 

проведення аудиту. Лист-зобов’язання аудиторської організації 
(аудитора),   його   призначення,   форма   та   зміст.   Обсяг   перевірки   та 
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фактори, що його визначають. Зміни умов домовленості. Договір на 

проведення аудиту як основний документ, який засвідчує досягнення 
домовленості між замовником та виконавцем та обумовлює всі суттєві 
аспекти взаємовідносин. Фактори, що визначають вартість договору на 
надання аудиторських послуг. 

Організація аудиту фінансової звітності. Фінансова звітність 
та її мета. Інформаційні потреби основних користувачів фінансових 
звітів. Основні компоненти фінансової звітності та їх призначення. 

Зміст, мета та завдання аудиту фінансової звітності. Фінансова 
звітність як об’єкт аудиту. Критерії, яким повинна відповідати звіт-

ність. Твердження фінансової звітності, їх визначення, категорії та 
види. Модель фінансової звітності як об’єкта аудиту. 

Процес аудиту фінансової звітності. Характеристика етапів 
аудиторської перевірки за змістом виконуваних операцій: планування, 
тестування на відповідність, тестування класів операцій і залишків 
рахунків, заключний етап. 

Документування аудиту та його завдання. Поняття документації. 

Джерела інформації та документування результатів у процесі аудиту. 
Загальні вимоги до форми та змісту робочих документів. Фактори, що 

впливають на форму та зміст робочих документів. 
Процес планування аудиту, його необхідність та основна мета. 

Етапи планування аудиторської перевірки та конкретизація завдань 
аудиту у процесі планування. Попереднє планування. Отримання та 
документування інформації про клієнта (отримання розуміння). Визна-
чення стратегії аудиту. Етап розроблення загального плану аудиту. 
Зміст плану аудиту. Етап розроблення програми аудиту. Меморандум 
планування та його підготовка. 

Роль інформації при оцінюванні аудиторського ризику. Ризики 

аудиторської діяльності та їх класифікація. Аудиторський ризик, його 

поняття та складові. Фактори, що впливають на рівень аудиторського 
ризику. Модель аудиторського ризику. Припустимий аудиторський 
ризик. Оцінка аудиторського ризику в процесі перевірки фінансової 
звітності. Властивий ризик, його поняття та сутність. Ризик контролю, 
його поняття, складові та фактори, що визначають. Уточнення роз-
міру ризику відповідно до результатів тестування. Залежність вибору 
процедур контролю від параметру звітності, який перевіряється. 
Вибір процедур аудиту. Оцінка ризику контролю після проведення 

контрольних тестів. Ризик невиявлення, його сутність та складові. 
Взаємозв’язок між ризиком невиявлення та кількістю аудиторських 
доказів. Кінцева оцінка аудиторського ризику. 
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Поняття суттєвості та її аспекти. Розгляд суттєвості з позиції 

користувача та з позиції аудитора. Підходи до визначення рівня 
суттєвості. Суттєвість як граничний розмір відхилення та процедура її 
оцінки. Методи вибору базових показників для оцінки загального 
рівня суттєвості. Способи розрахунку рівня суттєвості. Кількісні та 

якісні фактори, що впливають на сумарний розмір відхилення при 
оцінці суттєвості. Суттєвість як критерій вибору об’єктів перевірки й 
видів тестів. Суттєвість як фактор, що впливає на форму та тип 
висловлення думки аудитора. 

Помилка та шахрайство, їх визначення та природа. Критерії 

ідентифікації помилки та шахрайства. Підходи для ідентифікації 
викривлення як помилки або шахрайства: юридичний та орієнтований 
на ризик. 

Аудиторський звіт, його призначення. Загальні вимоги до аудитор-
ського звіту та його обов’язкові елементи. Структура аудиторського 
звіту. Форми висловлення аудиторської думки. Немодифікована думка 
аудитора та умови її надання. Модифікована аудиторська думка та її 

типи (умовно-позитивна, негативна, відмова від висловлення думки). 
Обставини, за яких вимагається модифікація думки. Пояснювальні 

параграфи та параграфи з інших питань в аудиторському звіті. Форма 
та зміст аудиторських звітів залежно від форми висловлення думки. 
Порядок складання аудиторського звіту. Вплив на аудиторський звіт 
подальших подій. 

Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності. 

Фінансова звітність та необхідність збору доказів про її достовірність. 
Аудиторські докази та їх визначення. Класифікація аудиторських 
доказів. Достатність і прийнятність як критерії кількості і якості ауди-
торських доказів. Джерела аудиторських доказів. Процес отримання 

аудиторських доказів. 
Аудиторські процедури: визначення та основні вимоги до їх вибору. 

Аудиторські процедури отримання аудиторських доказів: перевірка, 
спостереження, зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне 
виконання, аналітичні процедури, запит. Взаємозв’язок між аудитор-
ськими процедурами і аудиторськими доказами. Основні типи 
аудиторських процедур. Процедури (тести) контролю (узгодженості 
або відповідності), їх поняття та призначення. Процедури (тести) 
перевірки по суті (незалежні або підтвердження), їх поняття та при-

значення. Типи процедур по суті: детальні тести операцій та залишків 
рахунків, аналітичні процедури. Альтернативні підходи до аудиту: 
системний підхід та підтверджуючий підхід (заснований на прямій 

перевірці). Вибір аудиторського підходу залежно від виду господарських 
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операцій (стандартні, нестандартні, бухгалтерські оцінки). Застосування 

вибіркового методу в аудиті. Сутність вибіркового методу та його 
особливості в аудиті. Аудиторські процедури, які не є вибірковими. 
Види вибірки. Стадії вибіркового дослідження та їх характеристика. 
Вибір методу відбору (статистичний, нестатистичний). Визначення 

обсягу генеральної сукупності та її стратифікація. Фактори, що 
впливають на порядок побудови вибірки. Визначення обсягу вибірки. 
Визначення ризику вибірки (або довірчої ймовірності). Визначення 
гранично допустимої помилки та розрахунок очікуваної (теоретичної) 
помилки. Виявлення відхилень у вибірці та відображення їх у робочих 

документах. Аналіз виявлених відхилень, оцінка та інтерпретація 
результатів вибірки. Умови доцільності нестатистичної вибірки. 
Ризики при статистичній вибірці. 

Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. Логіка фінансо-
вого аналізу в аудиті фінансової звітності. Цілі і методи фінансового 
аналізу. Аналітичні процедури, їх сутність, значення та цілі проведення. 
Основні причини зростання ролі аналітичних процедур в аудиті. 

Застосування аналітичних процедур на різних етапах аудиту: плану-
вання, детальної перевірки, складання звіту (заключні процедури). 

Послідовність виконання аналітичних процедур. Фактори, які визна-
чають вид і обсяг аналітичної процедури, та їх оцінка. Визначення зон 
аналітичного ризику: аналіз розміру чистих активів підприємства; 
попередній вертикальний та горизонтальний аналіз балансу; аналіз 
платоспроможності та ліквідності; аналіз фінансової стійкості; аналіз 
оборотності; оцінка ділової активності і рентабельності підприємства; 
аналіз фінансових результатів; оцінка вартості акцій акціонерного 
товариства (для АТ); аналіз дійсної вартості частки кожного учасника 
товариства (для ТОВ); здійснення моніторингу та загальне ранжиру-

вання підприємств. Фактори, від яких залежить ступінь довіри ауди-

тора до результатів аналітичних процедур. Подальші події, їх визна-
чення та категорії. Розгляд впливу подальших подій на фінансову 
звітність та аудиторський звіт. Оцінка підприємства як безперервно 
функціонуючої економічної одиниці. Твердження стосовно прийнят-
ності статусу діючого підприємства. Джерела отримання доказів 
щодо можливості продовження діяльності підприємства. Ознаки, що 
вказують на можливість припинення діяльності підприємства, та їх 
оцінка. Процедури отримання аудиторських доказів. Аудиторські звіти. 

Процес перевірки елементів фінансової звітності. Основні 
елементи фінансової звітності та їх характеристика. Етапи аудиту 
фінансової звітності: обов’язковий та вибірковий. Параметричний 
мінімум для обов’язкового етапу аудиту фінансової звітності. Основні 
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критерії фінансової звітності для вибіркового етапу аудиту: визнання, 

реальність, ознака власності, відповідність місця та часу, суттєвість. 
Параметри, які характеризують дані критерії, та умови, яким вони 
відповідають. Елементи звітності, які можуть перевірятися за визна-
ченими параметрами. Розподіл критеріїв фінансової звітності за 

об’єктами обліку. Основні процедури збору аудиторських доказів при 
перевірці елементів фінансової звітності. Залежність вибору необхід-
них аудиторських доказів від об’єкта обліку. Моделювання процесу 
перевірки елементів фінансової звітності. 

Аудит необоротних активів. Основні характеристики необорот-

них активів та їх склад. Законодавчі вимоги до визнання та розкриття 
необоротних активів. Мета, завдання, об’єкти аудиту необоротних 
активів. Ідентифікація цілей аудиту. Твердження фінансової звітності 
(керівництва) як основа формулювання цілей аудиту необоротних 
активів. Джерела інформації, що використовуються аудитором для 
перевірки необоротних активів. Основні напрями аудиту необоротних 
активів. Послідовність перевірки необоротних активів за їх видами. 

Визначення операцій та залишків по рахунках бухгалтерського обліку 
необоротних активів, що підлягають перевірці, та вибір аудитор-

ського підходу. Розгляд пов’язаних з необоротними активами сфер 
обліку та статей звітності. Основні аудиторські процедури по суті для 
необоротних активів. Розроблення програми аудиту необоротних активів. 
Перевірка наявності необоротних активів. Присутність аудитора при 
інвентаризації. Документальне підтвердження наявності необоротних 
активів. Перевірка відповідності необоротних активів критерію визнання 
та параметрам очікування збільшення (зменшення) майбутньої еконо-
мічної вигоди і достовірної оцінки. Перевірка правильності розра-
хунку справедливої вартості необоротних активів. Методи визначення 

справедливої вартості. Перевірка відповідності П(С)БО операцій з 

необоротними активами. Фактори ризику суттєвого викривлення 
інформації про необоротні активи у фінансовій звітності та дії аудитора 
щодо їх виявлення. 

Аудит оборотних активів. Мета та завдання аудиту оборотних 
активів. Ідентифікація цілей аудиту. Твердження фінансової звітності 
(керівництва) як основа формулювання цілей аудиту оборотних активів. 
Джерела інформації та нормативно-правові документи, що використо-
вуються аудитором для перевірки. Основні напрями аудиту оборотних 

активів. Послідовність перевірки. Особливості внутрішнього контролю 
оборотних активів. Тестування та оцінка систем бухгалтерського 
обліку та внутрішнього контролю оборотних активів та визначення 
ефективного     підходу     до     аудиту.     Відбір     операцій     і     сальдо     для 
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перевірки оборотних активів та вибір аудиторського підходу. Розгляд 

пов’язаних з оборотними активами сфер обліку та статей звітності. 
Основні аудиторські процедури по суті для рахунків оборотних активів. 
Розробка програми аудиту оборотних активів. Складання робочих 
документів аудитора. 

Аудит власного капіталу. Мета та завдання аудиту власного 
капіталу. Твердження фінансової звітності (керівництва) як основа 
формулювання цілей аудиту власного капіталу. Джерела інформації, 
що використовуються аудитором для перевірки. Основні напрями 
аудиту та послідовність перевірки за складовими власного капіталу. 

Оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. 
Розгляд пов’язаних з власним капіталом областей обліку та статей 
звітності. Розробка програми аудиту власного капіталу. Взаємозв’язок 
між процедурами по суті та твердженнями керівництва. Складання 
робочих документів аудитора. 

Аудит зобов’язань. Мета та завдання аудиту зобов’язань. 
Твердження фінансової звітності (керівництва) як основа формулю-

вання цілей аудиту. Джерела інформації, що використовуються 
аудитором для перевірки. Основні напрями аудиту зобов’язань та 

послідовність їх перевірки. Особливості внутрішнього контролю 
зобов’язань. Оцінка системи бухгалтерського обліку та внутрішнього 
контролю. Складання робочих документів аудитора. 

Аудит доходів. Мета та завдання аудиту доходів. Твердження 
фінансової звітності (керівництва) як основа формулювання цілей 
аудиту доходів. Джерела інформації, що використовуються аудитором 
для перевірки. Основні напрями аудиту доходів. Послідовність пере-
вірки. Особливості внутрішнього контролю доходів. Оцінка системи 
бухгалтерського обліку та внутрішнього контролю. Відбір операцій і 

сальдо для перевірки доходів та вибір аудиторського підходу. Розгляд 

пов’язаних з доходами сфер обліку та статей звітності. Розробка 
програми аудиту доходів. Взаємозв’язок між процедурами по суті та 
твердженнями керівництва відносно доходів. Складання робочих 
документів аудитора. 

Аудит витрат. Мета та завдання аудиту витрат. Твердження 
керівництва як основа формулювання цілей аудиту. Джерела інфор-
мації, що використовуються аудитором для перевірки. Основні 
напрями аудиту витрат: вивчення відповідних положень облікової 

політики; підтвердження витрат відповідними первинними докумен-
тами; обґрунтованість відображення витрат згідно з класифікацією 
видів діяльності; наявність окремого обліку витрат різних видів діяль-
ності; правильність розподілу операційних витрат; повнота розкриття 
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інформації про витрати. Послідовність перевірки. Особливості внут-

рішнього контролю витрат. Оцінка системи бухгалтерського обліку та 

внутрішнього контролю. Складання робочих документів аудитора. 

Розділ 5. АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній 

системі управління. Зміст аналізу господарської діяльності: предмет, 

мета і завдання. Класифікація видів аналізу господарської діяльності. 

Напрями розвитку аналізу господарської діяльності. 

Методичне    забезпечення    аналізу    господарської    діяльності. 

Метод аналізу господарської діяльності як науково обґрунтована 

система теоретико-пізнавальних категорій, базових концептуальних 

положень, принципів, способів та спеціальних прийомів дослідження. 

Понятійний апарат аналізу господарської діяльності: загальнонаукові 

і специфічні теоретико-пізнавальні категорії. Базові концептуальні 

положення аналізу господарської діяльності. Принципи та логіка 

організації аналітичного процесу. Науковий інструментарій аналізу 

господарської діяльності: загальнонаукові та конкретно-наукові мето-

дичні прийоми і способи аналізу. Основи класифікації методичних 

способів і прийомів аналізу господарської діяльності. Методика аналізу 

господарської діяльності та особливості її побудови залежно від об’єкта 

дослідження. 

Інформаційна база та організація аналізу господарської 

діяльності. Економічна інформація та основні ознаки її класифікації в 

аналізі господарської діяльності. Інформація бухгалтерського обліку. 

Облікові регістри підприємства, їх структура і зміст. Річна та квар-

тальна фінансова звітність. Статистична інформація, її використання в 

аналізі господарської діяльності. 

Позаоблікова інформація та особливості її використання в аналізі 

господарської діяльності. Система інформаційного забезпечення аналізу 

господарської діяльності. Основні принципи формування раціональних 

потоків інформації. Зміст загальної схеми формування економічної 

інформації в умовах використання сучасних інформаційних техно-

логій. Основи організації аналізу господарської діяльності в умовах 

застосування сучасних інформаційних технологій. Організаційно-інфор-

маційна модель аналізу господарської діяльності: мета і завдання 

аналізу; об’єкти і суб’єкти аналізу; система економічних показників; 

інформаційне та методичне забезпечення аналізу. 
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Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції 

промислових підприємств. Мета і завдання аналізу виробництва, 
реалізації і собівартості продукції промислових підприємств в умовах 
ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу вироб-
ництва, реалізації і собівартості промислової продукції. Методика 
аналізу організаційно-технічного рівня виробництва: оцінка наукового 
потенціалу та технічного рівня виробництва; оцінка рівня організації 
та управління виробництвом. Методика аналізу виробництва і реаліза-
ції продукції підприємства промисловості: аналіз виконання вироб-
ничої програми підприємства; загальний аналіз обсягу виробництва і 
реалізації продукції; аналіз якості продукції. Класифікація зовнішніх 
та внутрішніх чинників, що обумовлюють обсяг і структуру вироб-
ництва та реалізації продукції. Структурно-логічна модель факторної 
системи аналізу виробництва і реалізації продукції. Методика аналізу 
витрат на виробництво продукції. Загальний аналіз виробничих витрат. 
Факторний аналіз виробничих витрат. Аналіз витрат за видами та 
елементами. Методика аналізу собівартості реалізованої продукції. 
Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу прямих мате-
ріальних і трудових витрат у собівартості реалізованої продукції. 
Аналіз непрямих витрат у собівартості реалізованої продукції. Аналіз 
витрат на 1 грн реалізованої продукції. Аналіз собівартості окремих 
видів реалізованої продукції. 

Аналіз матеріальних і трудових ресурсів підприємства. Мета 
і завдання аналізу матеріальних і трудових ресурсів підприємства. 
Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу 
підприємства. Основи класифікації трудових та матеріальних 
(необоротних і оборотних) ресурсів підприємства. Методика аналізу 
трудових ресурсів виробництва та реалізації продукції. Аналіз забез-
печеності підприємства трудовими ресурсами. Аналіз динаміки тру-
дових ресурсів підприємства. Оцінка кваліфікації працівників. Аналіз 
використання робочого часу. Аналіз продуктивності праці: структурно-
логічна модель факторної системи аналізу продуктивності праці. 
Аналіз фонду заробітної плати. Аналіз забезпеченості підприємства 
основними засобами. Аналіз динаміки основних засобів підприєм-
ства. Аналіз якісного стану основних засобів. Аналіз ефективності 
використання основних засобів. Структурно-логічна модель факторної 
системи аналізу фондовіддачі. Методика аналізу матеріальних оборотних 
активів. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборот-
ними активами. Аналіз динаміки матеріальних оборотних активів 
підприємства. Аналіз руху матеріальних оборотних активів. Аналіз 
ефективності використання матеріальних активів. Структурно-логічна 
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модель факторної системи аналізу матеріаломісткості та матеріало-
віддачі. Особливості аналізу ресурсного потенціалу підприємств 
інших галузей національної економіки: капітального будівництва, 
автомобільного транспорту, торгівлі, сільського господарства та ін. 

Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі. Мета 
і завдання аналізу реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі. 
Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації товарів і витрат 
підприємств торгівлі. Аналіз досягнення мети реалізації товарів і послуг. 
Аналіз товарообороту в цілому, за видами, організаційними формами, 
методами торгівлі. Аналіз товарообороту за складом, структурою й 
асортиментом. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу 
реалізації товарів і послуг. Аналіз і оцінка впливу зовнішніх чинників 
на зміну товарообороту. Оцінка впливу внутрішніх чинників: товарні 
ресурси, трудові ресурси, наявність та ефективність використання 
основних засобів. Основи класифікації витрат. Загальний аналіз витрат 
підприємств торгівлі. Методика визначення відносної економії витрат 
або їх перевитрат. Факторний аналіз витрат. Структурно-логічна 
модель факторної системи аналізу витрат підприємств торгівлі. 
Аналіз складу, структури і динаміки витрат за видами діяльності, 
функціями, елементами. Аналіз витратомісткості реалізації товарів. 

Аналіз виробництва і собівартості продукції підприємств 
сільського господарства. Мета і завдання аналізу виробництва, 
реалізації і собівартості сільськогосподарської продукції в умовах 
ринкової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу 
виробництва, реалізації і собівартості сільськогосподарської про-
дукції. Структурно-логічні моделі факторних систем аналізу вироб-
ництва і собівартості сільськогосподарської продукції. Аналіз природ-
но-кліматичних умов діяльності сільськогосподарських підприємств. 
Аналіз використання земельних ресурсів. Аналіз виробництва про-
дукції рослинництва. Аналіз виробництва продукції тваринництва. 
Аналіз витрат і собівартості продукції сільськогосподарських підприємств. 

Аналіз виробництва і собівартості продукції капітального 
будівництва. Мета і завдання аналізу виробництва і собівартості про-
дукції капітального будівництва в умовах ринкової економіки. 
Організаційно-інформаційна модель аналізу виробництва і собівар-
тості продукції капітального будівництва. Показники і зміст аналізу 
виконання плану капітальних вкладень та введення в дію основних 
засобів. Показники і зміст аналізу будівельно-монтажних робіт за 
загальним обсягом, виконавцями, об’єктами. Структурно-логічна модель 
факторної системи аналізу обсягу будівельно-монтажних робіт та 
введення в дію основних засобів. Аналіз собівартості будівельних і 
монтажних робіт для об’єктів капітального будівництва. 
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Аналіз виробництва та собівартості робіт і послуг авто-

мобільного транспорту. Мета і завдання аналізу виробництва і 
собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту в умовах рин-
кової економіки. Організаційно-інформаційна модель аналізу вироб-
ництва і собівартості робіт та послуг автомобільного транспорту. 
Аналіз перевезень за загальним обсягом та видами. Показники і зміст 

аналізу використання транспортних засобів. Аналіз витрат і собівар-
тості перевезень вантажів та іншої транспортної роботи і послуг. 

КРИТЕРІЇ 

оцінювання знань на вступному фаховому випробуванні 

для здобуття освітнього ступеня магістра 

1. Загальні положення 

Мета фахового випробування - оцінити відповідність знань, 
умінь та навичок згідно з вимогами програми вступного фахового 
випробування. Програма складається на основі фахових дисциплін 
освітнього ступеня «бакалавр». 

2. Структура екзаменаційного білета 

Екзаменаційний білет з фахового випробування складається з 
50-ти закритих тестових завдань. 

3. Критерії оцінювання 

• Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою. 

• Серед відповідей на тестове завдання вступнику слід обрати одну 

правильну. 

• Правильна відповідь на тестове завдання оцінюється у 2 бали, а 

неправильна - у 0 балів. 

• Особи, які отримали менше 60 балів, до наступного випробування 

не допускаються та участі у конкурсі не беруть. 
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