Вступ
Обов’язковою умовою успішного функціонування економіки в умовах
ринку є адекватна система бухгалтерського обліку, оподаткування, аудиту та
аналізу господарської діяльності, що забезпечує користувачів надійною,
своєчасною та корисною інформацією про діяльність суб’єктів бізнесу. Це в
свою чергу підвищує вимоги до кваліфікації фахівців у сфері обліку,
контролю та оподаткування. Тому здобуття ступеня доктора філософії за
спеціальністю “Облік і оподаткування” передбачає здавання вступного
іспиту за тестовою технологією з фахових дисциплін: фінансовий облік,
облік і звітність в оподаткуванні, управлінський облік, аналіз господарської
діяльності та аудит. Питання для тестування формуються у межах тем
програм за цими фаховими дисциплінами.

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК”
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Сутність фінансового обліку, його об’єкти, завдання та у системі
економічної інформації підприємства. Принципи бухгалтерського обліку і
фінансової звітності. Концептуальні моделі фінансового обліку. Методи
організації та ведення фінансового обліку в Україні. Національні положення
(стандарти) бухгалтерського обліку та Міжнародні стандарти фінансової
звітності. Управління фінансовим обліком в Україні.
Тема 2. Облік грошових коштів
2.1. Облік готівки у касі підприємства. Нормативно правове
регулювання та організація операцій з грошовими коштами. Методи
регулювання готівкового обігу в Україні. Порядок здійснення касових
операцій в національній валюті України. Документальне оформлення касових
операцій підприємства. Методика фінансового обліку готівки у касі
підприємства. Порядок проведення та відображення у системі обліку
результатів інвентаризації грошових коштів у касі підприємства.
2.2. Облік грошових коштів на рахунках в банках. Порядок
відкриття та використання рахунків у банках України у національній валюті.
Форми безготівкових розрахунків і документальне оформлення операцій з
використанням грошових коштів на рахунках у банках. Методика й
організація обліку грошових коштів на рахунках у банках в національній
валюті.
2.3. Облік інших грошових коштів. Економічний зміст інших
грошових коштів. Методика обліку грошових документів. Методика й
організація обліку грошових коштів у дорозі та електронних грошей.
2.4. Облік результатів інвентаризації грошових коштів та
грошових документів. Порядок проведення інвентаризації грошових коштів
та грошових документів. Документальне оформлення результатів
інвентаризації грошових коштів та грошових документів. Методика обліку
результатів інвентаризації грошових коштів та грошових документів.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних
боргів
3.1. Теоретичні основи обліку дебіторської заборгованості.
Економічний зміст, умови визнання, оцінка та класифікація дебіторської
заборгованості згідно П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість".
3.2.
Облік
довгострокової
дебіторської
заборгованості.
Документальне оформлення, методика й організація обліку довгострокової
дебіторської заборгованості.
3.3. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
Документальне оформлення, методика й організація обліку розрахунків з
покупцями та замовниками.

3.4. порядок визначення та облік резерву сумнівних боргів.
Документальне оформлення, методи формування та облік резерву сумнівних
боргів.
Тема 4. Облік іншої поточної дебіторської заборгованості
Тема 4.1. Облік розрахунків з підзвітними особами. Порядок
здійснення, документальне оформлення та методика обліку розрахунків з
підзвітними особами.
Тема 4.2. Облік розрахунків з різними дебіторами. Документальне
оформлення, методика й організація фінансового обліку розрахунків з
дебіторами за іншими операціями (короткострокових векселів одержаних,
дебіторської заборгованості за авансами наданими, за нарахованими
доходами, за претензіями, з відшкодування завданих збитків тощо).
Тема 5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів
5.1. Облік основних засобів. Економічний зміст, умови визнання та
класифікація основних засобів підприємства. Первісна оцінка основних
засобів згідно П(С)БО 7 "Основні засоби". Зменшення корисності основних
засобів згідно П(С)БО 8 "Зменшення корисності активів". Документальне
оформлення операцій з основними засобами. Методика фінансового обліку
наявності та руху основних засобів. Порядок проведення та відображення у
системі фінансового обліку переоцінки основних засобів. Методика
фінансового обліку витрат на покращення основних засобів. Методи
амортизації (зносу) основних засобів та її відображення у системі
фінансового обліку. Розкриття інформації про основні засоби у фінансовій
звітності підприємства.
5.2. Облік інших необоротних матеріальних активів. Економічний
зміст, умови визнання та класифікація інших оборотних активів
підприємства. Первісна оцінка інших оборотних активів підприємства.
Методика фінансового обліку наявності та руху інших необоротних активів
підприємства. Методи амортизації (зносу) інших оборотних активів та її
відображення у системі фінансового обліку. Розкриття інформації про інші
необоротні активи у фінансовій звітності підприємства.
5.3. Облік операцій з оренди матеріальних необоротних активів.
Економічний зміст, нормативно-правове регулювання та класифікація оренди
(лізингу) необоротних активів згідно П(С)БО 14 "Оренда" та чинного
законодавства України. Методика обліку фінансової оренди необоротних
активів у орендодавця і у орендаря. Методика обліку операційної оренди
необоротних активів у орендодавця і у орендаря. Розкриття інформації про
орендні операції з необоротними активами у фінансовій звітності
підприємства.
5.4. Поняття та облік ремонту матеріальних необоротних активів.
Економічний зміст та класифікація ремонтів матеріальних необоротних

активів підприємства. Методика обліку ремонту матеріальних необоротних
активів.
Тема 6. Облік інвестиційної нерухомості
Економічний зміст та нормативно-правове регулювання інвестиційної
нерухомості згідно П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість". Визнання та
оцінка інвестиційної нерухомості. Особливості переведення та вибуття
інвестиційної нерухомості.
Тема 7. Облік нематеріальних активів
Економічний зміст, умови визнання та класифікація нематеріальних
активів підприємства. Первісна оцінка нематеріальних активів згідно П(С)БО
8 "Нематеріальні активи". Зменшення корисності нематеріальних активів.
Документальне оформлення операцій з нематеріальними активами. Методика
фінансового обліку наявності та руху нематеріальних активів. Порядок
проведення та відображення у системі фінансового обліку переоцінки
нематеріальних активів. Методи амортизації (зносу) нематеріальних активів
та її відображення у системі фінансового обліку. Розкриття інформації про
нематеріальні активи у фінансовій звітності підприємства.
Тема 8. Облік біологічних активів
Економічний зміст, умови визнання, класифікація біологічних активів
згідно П(С)БО 30 "Біологічні активи". Документальне оформлення операцій з
біологічними активами. Методика фінансового обліку біологічних активів.
Тема 9. Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів
9.1. Облік фінансових інвестицій. Економічний зміст, умови
визнання, класифікація та первісна оцінка фінансових інвестицій згідно
П(С)БО 12 "Фінансові інвестиції". Оцінка фінансових інвестицій станом на
дату балансу. Методика фінансового обліку фінансових інвестицій, що
обліковуються за методом участі у капіталі; фінансовий інвестицій, що
утримуються підприємством до їх погашення та інших довгострокових
фінансових інвестицій. Розкриття інформації про довгострокові фінансові
інвестиції у фінансовій звітності підприємства.
9.2. Облік фінансових інструментів. Економічний зміст, умови
визнання та класифікація фінансових інструментів згідно П(С)БО 13
"Фінансові інструменти". Оцінка фінансових інструментів. Методика
фінансового обліку фінансових інструментів. Розкриття інформації про
фінансові інструменти у фінансовій звітності підприємства.
Тема 10. Облік запасів
10.1. Організація облік запасів. Економічний зміст, умови визнання
та класифікація запасів підприємства. Первісна оцінка запасів згідно П(С)БО
9 "Запаси" та методи оцінки запасів при їх вибутті. Зменшення корисності

запасів згідно П(С)БО 28 "Зменшення корисності активів". Розкриття
інформації про запаси у фінансовій звітності підприємства.
10.2. Облік виробничих запасів. Економічний зміст, нормативноправове регулювання, документальне оформлення та методика фінансового
обліку наявності і руху виробничих запасів.
10.3. Облік оборотних малоцінних швидкозношуваних предметів.
Економічний зміст, документальне оформлення та методика фінансового
обліку наявності і руху малоцінних швидкозношуваних предметів.
Тема 11. Облік витрат виробництва та виходу продукції
11.1. Облік витрат основного виробництва та собівартості випуску
готової продукції (робіт, послуг). Економічний зміст, умови визнання та
класифікація витрат на виготовлення готової продукції, виконання робіт та
надання послуг. Фінансовий облік витрат основного виробництва та
собівартості випуску готової продукції (робіт, послуг) згідно П(С)БО 16
"Витрати". Методика фінансового обліку готової продукції.
11.2. Облік загальновиробничих витрат підприємства. Нормативноправове регулювання складу та порядку формування загальновиробничих
витрат підприємства згідно чинного законодавства України. Методика
фінансового обліку загально виробничих витрат підприємства. Порядок
розподілу загально виробничих витрат між окремими об’єктами обліку.
11.3. Облік напівфабрикатів власного виробництва та браку у
виробництві. Економічний зміст, умови визнання та класифікація
напівфабрикатів та визнання бараку у виробництві. Методика обліку
напівфабрикатів та браку у виробництві.
Тема 12. Методичні засади обліку зобов’язань
Зобов’язання: економічний зміст, умови визнання в системі
бухгалтерського обліку, класифікація згідно господарського законодавства
України та у системі бухгалтерського обліку. Загальна характеристика
П(С)БО 11 "Зобов’язання". Економічний зміст та оцінка довгострокових,
поточних, непередбачених зобов’язань, забезпечень майбутніх витрат і
платежів та доходів майбутніх періодів. Розкриття інформації про
зобов’язання у фінансовій звітності підприємства. Завдання і значення
фінансового обліку зобов’язань підприємства.
Тема 13. Облік розрахунків з постачальниками та підрядчиками
Нормативно-правове регулювання здійснення господарських операцій
підприємства з постачальниками, підрядчиками та іншими кредиторами
згідно чинного господарського і податкового законодавства України.
Документальне оформлення та методика фінансового обліку зобов’язань і
розрахунків підприємства з постачальниками і підрядчиками.
Тема 14. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням

14.1. Облік розрахунків за виплатами працівникам. Нормативноправове регулювання оплати праці в Україні. Загальна характеристика
П(С)БО 26 "Виплати працівникам". Форми і системи оплати праці в Україні.
Порядок нарахування та виплати заробітної плати в Україні. Види відпусток
та порядок нарахування відпускних працівникам. Порядок нарахування
допомоги по тимчасовій непрацездатності. Документальне оформлення
оплати праці. Обов’язкові та добровільні утримання із заробітної плати.
Методика фінансового обліку розрахунків за виплатами працівникам.
14.2. Облік розрахунків за страхуванням. Система страхування
України. Нормативно-правове регулювання здійснення розрахунків за
страхуванням згідно чинного законодавства України. Порядок здійснення
відрахувань на соціальні заходи: платники, ставки та база відрахувань.
Утримання із заробітної плати за соціальним страхуванням: платники, ставки
та база утримань. Методика фінансового обліку розрахунків за соціальним
страхуванням. Методика фінансового обліку розрахунків за індивідуальним
страхуванням, за страхуванням майна та іншими видами страхування.
Тема 15. Облік розрахунків за податками і платежами
Система оподаткування України. Порядок погашення платниками
податків зобов’язань перед державним, місцевим бюджетами та іншими
цільовими фондами. Нормативно-правове регулювання здійснення
розрахунків з бюджетом за податками, зборами та обов’язковими платежами
в Україні. Методика фінансового обліку розрахунків з бюджетом по ПДВ,
податку на прибуток, податку з доходів фізичних осіб, акцизному податку та
іншими видами податків, зборів, обов’язкових платежів.
Тема 16. Облік інших поточних зобов’язань
Нормативно-правове-регулювання, документальне оформлення та
методика фінансового обліку поточної заборгованості за довгостроковими
зобов’язаннями, короткострокових векселів виданих, розрахунків із
учасниками. Документальне оформлення та методика фінансового обліку
зобов’язань і розрахунків підприємства за одержаними авансами, за
внутрішніми і внутрішньогосподарськими розрахунками, за нарахованими
відсотками та за іншими операціями.
Тема 17. Облік позик (кредитів) банків та зобов’язань за
облігаціями
17.1. Облік позик (кредитів) банків. Система кредитування в Україні.
Нормативно-правове
регулювання
здійснення
кредитних операцій
суб’єктами господарювання згідно чинного законодавства України.
Класифікація кредитів (позик) фінансових установ та загальна
характеристика принципів кредитування. Документальне оформлення та
методика фінансового обліку короткострокових позик банку.

17.2. Облік зобов’язань за облігаціями. Нормативно-правове
регулювання операцій із облігаціями. Документальне оформлення та
методика фінансового обліку зобов'язань за облігаціями.
Тема 18. Облік забезпечень та цільового фінансування
Забезпечення майбутніх витрат і платежів: економічний зміст, умови
визнання, класифікація та оцінка. Методика фінансового обліку забезпечень
на виплати працівникам, на додаткове пенсійне забезпечення, на виконання
гарантійних зобов’язань, на реструктуризацію підприємства, на виконання
обтяжливих контрактів та інших забезпечень майбутніх витрат і платежів.
Цільове фінансування: економічний зміст та нормативно-правове
регулювання господарських операцій з надходження і використання коштів
цільових надходжень та цільового фінансування згідно чинного
законодавства України. Методика обліку цільового фінансування і цільових
надходжень.
Тема 19. Формування та облік доходів за видами діяльності
Доходи: економічний зміст, умови визнання в системі бухгалтерського
обліку та класифікація. Нормативно-правове регулювання складу та порядку
формування доходів підприємства згідно чинного законодавства України.
Загальна характеристика П(С)БО 15 "Доходи". Розкриття інформації про
доходи у фінансовій звітності підприємства. Методика фінансового обліку
доходів від реалізації готової продукції, товарів, робіт і послуг. Методика
обліку доходів від продажу виробничих запасів, від операційної оренди
необоротних активів, від операційної курсової різниці, від одержаних
штрафів, пені і неустойок, від відновлення раніше списаних активів, від
списання безнадійної кредиторської заборгованості, від безоплатно
одержаних оборотних активів та інших доходів операційної діяльності.
Методика фінансового обліку доходів від участі у капіталі та фінансових
доходів (дивідендів, відсотків, роялті та інших фінансових доходів).
Методика фінансового обліку доходів від продажу фінансових інвестицій,
необоротних активів та цілісних майнових комплексів, від не операційної
курсової різниці, від безоплатно одержаних необоротних активів та інших
доходів звичайної діяльності підприємства. Доходи майбутніх періодів:
економічний зміст, умови визнання та оцінка. Порядок включення доходів
майбутніх періодів до складу доходів звітного періоду. Методика
фінансового обліку доходів майбутніх періодів.
Тема 20. Облік витрат діяльності підприємства
Витрати: економічний зміст, умови визнання в системі бухгалтерського
обліку та класифікація. Нормативно-правове регулювання складу та порядку
формування витрат підприємства згідно чинного законодавства України.
Загальна характеристика П(С)БО 16 "Витрати". Розкриття інформації про
витрати у фінансовій звітності підприємства. Класифікація витрат основної
та іншої діяльності підприємства за економічними елементами. Склад

виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг). Методи обліку
витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). Нормативноправове регулювання складу та порядку формування прямих витрат
підприємства згідно чинного законодавства України. Перелік калькуляційних
статей прямих витрат підприємства. Методика фінансового обліку прямих
витрат на виробництво продукції (робіт, послуг). Нормативно-правове
регулювання складу та порядку формування адміністративних витрат
підприємства згідно чинного законодавства України. Методика фінансового
обліку адміністративних витрат підприємства. Порядок списання
адміністративних витрат звітного періоду. Нормативно-правове регулювання
складу та порядку формування витрат на збут підприємства згідно чинного
законодавства України. Методика фінансового обліку витрат на збут
підприємства. Порядок списання витрат на збут звітного періоду. Порядок
формування інших витрат операційної діяльності. Методика фінансового
обліку витрат на дослідження і розробки, собівартості реалізації виробничих
запасів, сумнівних і безнадійних боргів, втрат від операційної курсової
різниці, втрат від знецінення запасів, недостач, втрат і псування товарноматеріальних цінностей, визнаних штрафів, пені і неустойки та інших витрат
операційної діяльності. Економічний зміст і визначення інвестиційної та
фінансової діяльності підприємства. Загальна характеристика П(С)БО 31
"Фінансові витрати". Методика фінансового обліку втрат від участі у
капіталі. Методика фінансового обліку фінансових витрат (відсотків, інших
фінансових витрат) та порядок їх капіталізації. Методика фінансового обліку
собівартості реалізації фінансових інвестицій, необоротних активів і цілісних
майнових комплексів, втрат від не операційної курсової різниці, втрат від
уцінки необоротних активів, втрат від списання (ліквідації) необоротних
активів та інших витрат звичайної діяльності підприємства.
Тема 21. Облік фінансових результатів діяльності
Економічний зміст та порядок формування фінансових результатів
(прибутків або збитків) підприємства за звітний період. Нормативно-правове
регулювання формування фінансових результатів діяльності підприємства.
Загальна характеристика принципу фінансової звітності – "нарахування
(порівняння) доходів і витрат". Методика фінансового обліку фінансових
результатів основної, фінансової, іншої звичайної діяльності підприємства.
Методика фінансового обліку нерозподілених прибутків (непокритих
збитків).
Тема 22. Облік власного капіталу
Власний капітал підприємства: економічний зміст, умови визнання,
класифікація та оцінка. Розкриття інформації про власний капітал у
фінансовій звітності підприємства. Нормативно-правове регулювання
порядку формування статутного капіталу господарських товариств згідно
чинного законодавства України. Порядок збільшення та зменшення
статутного капіталу акціонерних товариств, товариств з обмеженою і

додатковою відповідальністю, повних і командитних товариств. Методика
фінансового обліку неоплаченого і статутного капіталу. Економічний зміст
вилученого капіталу та методика його фінансового обліку. Економічний
зміст, порядок формування і використання пайового капіталу. Нормативноправове регулювання порядку формування і використання пайового капіталу
згідно чинного законодавства України. Положення про організацію пайового
господарства в споживчій кооперації України. Методика фінансового обліку
пайового капіталу. Економічний зміст та нормативно-правове регулювання
порядку формування і використання капіталу в дооцінках, резервного та
додаткового. Методика обліку капіталу в дооцінках, резервного та
додаткового.
Тема 23. Основи побудови фінансової звітності
Сутність, склад, призначення і класифікація звітності підприємства.
Основи фінансової звітності підприємства: методика складання та порядок
подання балансу (звіту про фінансовий стан), звіту про фінансові результати
(звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний
капітал і приміток до фінансової звітності. Методика складання та порядок
подання інформації за сегментами. Основи консолідації фінансової звітності
групи підприємств.

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
“ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ”
Тема 1. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування
суб’єктів підприємницької діяльності та законодавчо-нормативна база
його ведення
Система оподаткування суб’єктів підприємницької діяльності.
Законодавчо-нормативне регулювання системи оподаткування в Україні.
Основні засади побудови обліку розрахунків за податками і платежами.
Призначення, склад та строки подання податкової звітності. Відповідальність
підприємств та їх посадових осіб за порушення норм податкового
законодавства.
Тема 2. Облік і звітність за податком на додану вартість
Платники, об’єкт і база оподаткування та ставки податку на додану
вартість. Порядок визначення податкового зобов’язання, податкового
кредиту та сум податку, що підлягає сплаті до Бюджету. Облік розрахунків за
податком на додану вартість. Порядок складання та подання податкової
декларації з податку на додану вартість й додатків до неї. Виправлення
помилок в обліку розрахунків за податком на додану вартість та податковій
декларації.
Тема 3. Облік і звітність за податком на прибуток підприємства
Платники, об’єкт оподаткування та ставки податку на прибуток
підприємства. Порядок обчислення та сплати податку на прибуток
підприємства й облік розрахунків за ним Порядок складання та подання
податкової декларації з податку на прибуток підприємства й додатків до неї.
Виправлення помилок в обліку розрахунків за податком на прибуток
підприємства та податковій декларації.
Тема 4. Облік і звітність за податком з доходів фізичних осіб
Платники, об’єкт і база оподаткування та ставки податку на доходи
фізичних осіб. Порядок обчислення й сплати податку на доходи фізичних
осіб. Облік розрахунків за податком з доходів фізичних осіб. Порядок
складання та подання податкового розрахунку з податку на доходи фізичних
осіб. Виправлення помилок в обліку розрахунків за податком на доходи
фізичних осіб та податковому розрахунку.
Тема 5. Облік і звітність за екологічним податком
Платники, об’єкт і база оподаткування та ставки екологічного податку.
Порядок обчислення та строки сплати екологічного податку. Облік
розрахунків за екологічним податком. Порядок складання та подання
Податкової декларації з екологічного податку та додатків до неї.

Виправлення помилок в обліку розрахунків за екологічним податком та
податковій декларації.
Тема 6. Облік і звітність за рентною платою
Платники, об’єкт і база оподаткування та ставки рентної плати.
Порядок обчислення та строки сплати рентної плати. Облік розрахунків за
рентною платою. Порядок складання та подання податкової декларації з
рентної плати та розрахунків до неї. Виправлення помилок в обліку
розрахунків за рентною платою та податковій декларації.
Тема 7. Облік і звітність за акцизним податком
Платники, об’єкт і база оподаткування та ставки акцизного податку.
Порядок обчислення та строки сплати акцизного податку. Облік розрахунків
за акцизним податком. Порядок складання та подання Податкової декларації
з акцизного податку та додатків до неї. Виправлення помилок в обліку
розрахунків за акцизним податком та податковій декларації.
Тема 8. Облік і звітність за податком на майно
Платники, об’єкт і база оподаткування та ставки податку на майно.
Порядок обчислення та строки сплати податку на майно. Облік розрахунків
за податком на майно. Порядок складання та подання податкової звітності за
податком на майно. Виправлення помилок в обліку розрахунків за податком
на майно та податковій звітності.
Тема. 9. Облік і звітність за єдиним податком
Порядок обрання та переходу на спрощену систему оподаткування,
обліку і звітності. Платники, об’єкт і база оподаткування та ставки єдиного
податку. Облік розрахунків за єдиним податком. Порядок складання та
подання податкової декларації за єдиним податком. Виправлення помилок в
обліку розрахунків за єдиним податком та податковій декларації.
Тема 10. Облік і звітність за місцевими зборами
Платники, об’єкт і база оподаткування, ставки та порядок обчислення
збору за місця для паркування транспортних засобів. Платники, об’єкт і база
оподаткування, ставки та порядок обчислення туристичного збору. Облік
розрахунків за місцевими зборами. Порядок складання та подання податкової
звітності за місцевими зборами. Виправлення помилок в обліку розрахунків
за місцевими зборами та податковій звітності.
Тема. 11. Облік і звітність за єдиним внеском на
загальнообов'язкове державне соціальне страхування
Платники, база нарахування, ставки збору, обчислення та сплата
єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.
Облік розрахунків за єдиним внеском на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування. Порядок складання та подання звіту щодо сум

нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування та додатків до нього. Виправлення помилок в обліку розрахунків
за єдиним внеском на загальнообов'язкове державне соціальне страхування
та звітності.
Тема 12. Порядок розкриття в обліковій політиці підприємства
методики і організації обліку в системі оподаткування підприємницької
діяльності
Формування облікової політики підприємства з огляду на вимоги
податкового законодавства.

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК”
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
Сутність управлінського обліку та його місце в інформаційній системі
підприємства. Предмет та об’єкти управлінського обліку. Метод та елементи
методу управлінського обліку. Завдання і функції управлінського обліку.
Етапи розвитку управлінського обліку в світі. Розвиток управлінського
обліку в Україні. Варіанти (типи) організації управлінського обліку в світі.
Організація управлінського обліку в умовах чинного в Україні Плану
рахунків. Основні чинники, що впливають на організацію управлінського
обліку. Професійні організації бухгалтерів в Україні та світі.
Тема 2. Класифікація і поведінка витрат
Визначення витрат в управлінському обліку. Класифікація витрат за
видами діяльності. Склад та класифікація витрат на придбання та зберігання
запасів матеріальних цінностей. Загальна класифікація витрат на
виробництво. Склад витрат, що характеризують фінансово-збутову
діяльність. Класифікація та склад витрат, пов’язаних із організаційною
діяльністю. Класифікація витрат залежно від мети обліку. Класифікація
витрат для калькулювання та оцінки виробленої продукції. Групування
виробничих витрат з метою прийняття управлінських рішень та планування.
Узагальнення витрат під час контролю та регулювання господарської
діяльності підприємства. Поведінка витрат у разі зміни обсягу діяльності.
Вплив управління на поведінку витрат. Функція витрат та методи її
розрахунку.
Тема 3. Система обліку і калькулювання за повними витратами
Загальні засади калькулювання: поняття про об'єкти витрат, об'єкти
калькулювання, калькуляційні одиниці та методи обліку витрат і
калькулювання. Розподіл непрямих витрат: ставка розподілу, методи
розподілу, база розподілу. Характеристика і сфера застосування позамовного
методу обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
Характеристика і сфера застосування попередільного (попроцесного) методу
обліку витрат і калькулювання собівартості продукції. Характеристика і
сфера застосування нормативного методу обліку витрат і калькулювання
собівартості продукції. Характеристика і сфера застосування методу
однорідних секцій. Калькулювання собівартості продукції за видами
діяльності. Порівняльна оцінка вітчизняних і зарубіжних методів обліку і
калькулювання за повними витратами.

Тема 4. Система обліку і калькулювання за змінними витратами
Необхідність і можливість переходу від обліку й калькулювання повної
собівартості продукції до обліку й калькулювання неповної собівартості.

Характеристика і сфера застосування простого методу калькулювання
змінних витрат. Особливості розвинутого методу калькулювання змінних
витрат. Зародження і розвиток стратегічного управлінського обліку.
Тема 5. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Сутність аналізу “витрати-обсяг-прибуток” та його призначення.
Методи аналізу “витрати-обсяг-прибуток”. Особливості графічного методу
аналізу. Припущення аналізу “витрати-обсяг-прибуток”.
Тема 6. Система обліку та калькулювання за нормативними
витратами
Сутність обліку витрат і калькулювання за нормативними витратами.
Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу.
Організація нормативного господарства підприємства і облік зміни норм.
Облік відхилень від норм, їх аналіз і управління за відхиленнями.
Тема 7. Аналіз релевантності інформації для прийняття
управлінських рішень
Поняття про релевантність інформації та її вплив на прийняття рішень.
Використання аналізу “витрати-обсяг-прибуток” у процесі прийняття рішень.
Оптимальне використання ресурсів за умов обмежень. Рішення щодо запасів.
Рішення щодо ціноутворення. Модель прийняття рішення за умов
невизначеності.
Тема 8. Бюджетування і контроль
Сутність бюджетування та його організація. Види бюджетів. Складання
та взаємоузгодження бюджетів. Контроль виконання бюджетів та аналіз
відхилень.
Тема 9. Облік і контроль за центрами відповідальності
Поняття обліку відповідальності та центрів відповідальності.
Класифікація центрів відповідальності. Оцінка діяльності центрів витрат.
Оцінка діяльності центрів доходів. Оцінка діяльності центрів прибутку.
Оцінка діяльності центрів інвестицій. Організація обліку відповідальності за
методом “Тариф – година – машина”. Поняття про трансфертне
ціноутворення та трансфертні ціни: застосування, функції і методи
визначення.

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ
“АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ”
Тема 1. Аналіз господарської діяльності підприємства у системі
управління
Аналіз як метод пізнання. Поняття аналізу господарської діяльності.
Зміст економічного аналізу як функції управління. Місце і роль аналізу
господарської діяльності в системі управління підприємствами і
організаціями. Значення аналізу господарської діяльності у підготовці
управлінських рішень. Зростання ролі аналізу господарської діяльності в
умовах економічної кризи. Зв’язок аналізу господарської діяльності з іншими
функціями управління.
Принципи економічного аналізу.
Предмет аналізу господарської діяльності як галузі економічних знань.
Характеристика об’єктів аналізу господарської діяльності.
Місце аналізу господарської діяльності в системі економічних наук.
Зв’язок аналізу господарської діяльності з іншими економічними
дисциплінами. Завдання аналізу господарської діяльності.
Тема 2. Класифікація видів економічного аналізу
Класифікація економічного аналізу за його видами, формами і
основними напрямами дослідження. Загальнотеоретичний і конкретноекономічний аналіз. Макроекономічний аналіз і мікроекономічний (аналіз
господарської діяльності).
Часові форми економічного аналізу. Оперативний аналіз: зміст,
завдання, переваги і недоліки. Ретроспективний аналіз: суть, завдання,
переваги і недоліки. Перспективний аналіз і його особливості.
Характеристика стратегічного аналізу.
Просторові форми аналізу господарської діяльності. Внутрішньогосподарський аналіз: суть, організація і джерела інформації. Характеристика
галузевого економічного аналізу.
Міжгосподарський аналіз: зміст, завдання та значення.
Класифікація економічного аналізу за видами діяльності підприємства.
Характеристика операційного, фінансового та інвестиційного аналізу. Суть
та особливості проведення функціонально-вартісного аналізу.
Класифікація економічного аналізу за іншими ознаками (суб’єктами,
періодичністю, рівнем автоматизації робіт та ін.).
Тема 3. Метод аналізу господарської діяльності
Поняття методу та методики аналізу. Діалектика як основа методу
економічного аналізу. Основні елементи методу аналізу господарської
діяльності.
Поняття системності і комплексності в економічному аналізі.

Використання в економічному аналізі системи показників, які всебічно
характеризують господарську діяльність. Класифікація показників і види їх
порівнянь. Забезпечення порівнянності показників.
Вивчення причин зміни показників. Поняття факторів господарської
діяльності. Класифікація факторів, які впливають на економічні показники
господарської діяльності.
Зміст поняття “резерви”. Класифікація резервів.
Класифікація методів економічного аналізу.
Види взаємозв’язків між показниками. Поняття економічного
факторного аналізу і його класифікація.
Використання традиційних способів у прямому детермінованому
економічному факторному аналізі: індексного методу, способу ланцюгових
підстановок, способу різниць. Суть і порядок використання інтегрального
методу в економічному факторному аналізі.
Способи детермінованої комплексної оцінки в аналізі господарської
діяльності.
Використання лінійного і динамічного програмування в аналізі
господарської діяльності.
Можливості використання в економічному аналізі методів дослідження
операцій (теорії масового обслуговування, моделей управління запасами,
ігрових імітаційних моделей, сітьових методів).
Тема 4. Організація аналізу господарської діяльності
Принципи організації аналізу господарської діяльності на підприємстві.
Основні етапи аналітичного процесу на підприємстві.
Аналіз в умовах автоматизованої обробки інформації (АОІ). Завдання
та організація підсистеми комплексного аналізу господарської діяльності в
умовах АОІ. Інформаційне, математичне, технічне і організаційне
забезпечення підсистеми комплексного аналізу в умовах АОІ. АРМ
економіста-аналітика.
Особливості організації аналітичної роботи на підприємствах і в
організаціях споживчої кооперації.
Суть, принципи та класифікація інформаційного забезпечення аналізу
господарської діяльності.
Основні завдання, які стоять перед інформаційним забезпеченням
аналізу господарської діяльності.
Характеристика економічної, техніко-економічної, соціальної та інших
видів інформації, які використовують в аналізі. Основні вимоги до
інформації, використовуваної у процесі аналізу. Загальна класифікація
економічної інформації, використовуваної у процесі аналізу.
Тема 5. Аналіз
підприємством

обсягу

випуску

продукції

промисловим

Зміст, завдання та джерела інформації для аналізу виробництва
продукції, робіт і послуг. Аналіз обсягу виробництва продукції у вартісному і
натуральному вимірі. Оцінка динаміки обсягу виробництва продукції.
Аналіз структури і асортименту випуску продукції. Аналіз показників
якості продукції. Ритмічність роботи підприємства та її оцінка.
Систематизація і комплексне узагальнення результатів аналізу виконання
виробничої програми та динаміки випуску продукції на промислових
підприємствах.
Тема 6. Факторний аналіз обсягу випуску продукції
Завдання та джерела інформації для аналізу основних засобів промислових
підприємств.
Аналіз динаміки обсягу і структури основних засобів підприємства. Оцінка
технічного стану основних засобів.
Вплив стану і ефективності використання матеріально-технічної бази
промислових підприємств на зміну обсягу випуску продукції. Аналіз показників
ефективності використання основних засобів промислових підприємств.
Зміст, завдання та джерела інформації для аналізу запасів сировини і
матеріалів промислових підприємств.
Аналіз забезпеченості підприємства сировиною і матеріалами.
Аналіз ефективності використання сировини і матеріалів на промислових
підприємствах.
Вплив ефективності використання сировини і матеріалів на зміну обсягу
випуску продукції.
Зміст, завдання та джерела інформації для аналізу трудових ресурсів
промислових підприємств.
Аналіз виконання штатного розпису та динаміки чисельності працюючих
на підприємстві. Оцінка показників руху трудових ресурсів на підприємстві.
Аналіз показників ефективності використання трудових ресурсів на
промислових підприємствах Вплив показників ефективності використання
трудових ресурсів промислових підприємств на зміну обсягу випуску продукції.
Тема 7. Аналіз витрат діяльності підприємства та собівартості
Економічна суть витрат від операційної діяльності і собівартості
продукції.
Значення, завдання та система інформаційного забезпечення аналізу
витрат і собівартості продукції на підприємстві.
Оцінка виконання кошторису показників динаміки витрат
Загальна схема формування та аналізу витрат на виробництво та
реалізацію продукції.
Аналіз витрат на виробництво і реалізацію продукції за
узагальнюючими показниками.
Факторний аналіз витрат на одну гривню реалізованої продукції.
Аналіз собівартості одиниці найважливіших видів продукції. Аналіз
собівартості продукції за елементами і статтями витрат.

Тема 8. Аналіз основних статей витрат
Аналіз прямих матеріальних витрат. Аналіз прямих витрат на оплату
праці. Аналіз загальновиробничих витрат. Факторний аналіз основних статей
витрат. Зведений підрахунок виявлених резервів економії витрат і розробка
заходів щодо їх мобілізації на підприємстві.
Тема 9. Аналіз доходів промислових підприємств
Значення, завдання, інформаційна база та напрями аналізу доходів і
фінансових результатів промислових підприємств.
Аналіз загального обсягу та складу доходів підприємств. Система
факторів, що впливають на формування цих доходів.
Оцінка обсягу доходів від реалізації продукції, його динаміки та
виконання договорів постачання продукції. Оцінка конкурентоспроможності
підприємства. Аналіз факторів, які впливають на обсяг доходів від реалізації
продукції, виявлення резервів збільшення обсягу реалізації продукції.
Тема 10. Аналіз фінансових результатів діяльності промислових
підприємств
Загальна оцінка фінансових результатів діяльності підприємства.
Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів. Аналіз прибутку (збитку)
діяльності підприємства. Аналіз прибутку (збитку) від операційної діяльності
підприємства. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та прибутку.
Аналіз прибутку (збитку) від іншої звичайної діяльності.
Поняття рентабельності підприємства.
Аналіз рентабельності діяльності підприємства. Методика розрахунку
основних показників рентабельності. Аналіз та оцінка рентабельності
продукції.
Тема 11. Значення, завдання та інформаційна база для аналізу
фінансового стану
Поняття аналізу фінансового стану підприємства.
Основні завдання аналізу фінансового стану. Методи і прийоми,
використовувані для аналізу фінансового стану підприємства.
Фінансова звітність як інформаційна база аналізу фінансового стану
підприємства. Характеристика основних форм фінансової звітності.
Принципи формування фінансової звітності підприємства.
Зміст, завдання і структура методики аналізу фінансового стану
підприємства. Характеристика бухгалтерського балансу як основного
джерела оцінки фінансового стану. Склад і структура бухгалтерського
балансу та його внутрішньобалансові взаємозв’язки.
Тема 12. Загальна оцінка фінансового стану підприємства
Основні етапи експрес-аналізу фінансового стану.

Дослідження зміни валюти балансу порівняно зі значеннями
попередніх періодів та показниками чистого доходу, прибутку та інфляції.
Методика виявлення статей балансу, наявність яких може викликати
занепокоєння з точки зору фінансового благополуччя підприємства.
Оцінка характеру зміни основних розділів і статей активу і пасиву
балансу.
Узагальнення результатів експрес-аналізу балансу та загальна оцінка
фінансового стану підприємства.
Загальна оцінка майна підприємства та джерел його формування.
Аналіз загальної величини і структури активів підприємства.
Горизонтальний і вертикальний аналіз активів балансу. Аналіз показників
майнового стану підприємства. Аналіз необоротних та оборотних активів
підприємства. Аналіз складу, структури та динаміки оборотних активів.
Виявлення причин зміни обсягу і структури майна підприємства та
оцінка їх впливу на фінансовий стан.
Аналіз загальної величини і структури коштів підприємства.
Горизонтальний та вертикальний аналіз джерел покриття активів.
Аналіз власних і позикових коштів підприємства.
Узагальнення результатів аналізу майна підприємства та джерел його
придбання.
Тема 13. Аналіз фінансової стійкості підприємства
Поняття та характеристика фінансової стійкості підприємства.
Характеристика основних факторів, які впливають на фінансову стійкість
підприємства.
Аналіз фінансової стійкості за абсолютними показниками. Визначення
типу фінансової стійкості.
Методика розрахунку основних відносних показників фінансової
стійкості.
Напрями зміцнення фінансової стійкості підприємства.
Оцінка динаміки загальної величини і структури капіталу
підприємства.
Показники оборотності власного капіталу підприємства.
Аналіз рентабельності капіталу. Факторний аналіз власного капіталу з
використанням моделі Дюпона.
Оптимізація структури капіталу за допомогою розрахунку ефекту
фінансового важеля.
Шляхи підвищення прибутковості власного капіталу.
Систематизація та оброблення результатів аналізу. Оформлення
результатів аналізу. Зміст аналітичних довідок, пояснювальних записок та
висновків.
Тема
14.
Аналіз
оборотних
платоспроможності підприємства

активів,

ліквідності

та

Завдання та основні напрями аналізу оборотних активів підприємства.
Класифікація оборотних активів.
Аналіз стану та оборотності оборотних активів. Факторний аналіз
оборотності.
Аналіз забезпеченості підприємства оборотними коштами.
Методика розрахунку величини відносного вивільнення коштів у
зв’язку з прискоренням оборотності активів і додаткової потреби в них у
зв’язку із сповільненням оборотності. Шляхи прискорення оборотності
оборотних активів.
Поняття ліквідності і платоспроможності підприємства. Класифікація
активів за рівнем ліквідності та пасивів за терміновістю погашення
зобов’язань. Аналіз та оцінка абсолютних показників ліквідності балансу
підприємства.
Методика розрахунку показників платоспроможності підприємства:
коефіцієнтів абсолютної ліквідності, поточної ліквідності та загального
коефіцієнта покриття. Критерії оцінки платоспроможності за значеннями
коефіцієнтів ліквідності.
Методика
розрахунку
прогнозного
коефіцієнта
відновлення
платоспроможності.

ПРОГРАМА З ДИСЦИПЛІНИ “АУДИТ”
Тема 1. Суть та предмет аудиту
Поняття, суть і значення контролю як функції управління. Види і форми
економічного контролю. Місце аудиту в системі економічного контролю.
Суть аудиту, його мета і завдання на макро- і мікро-рівні. Історія становлення
й етапи розвитку аудиту у світі. Становлення і розвиток аудиту в Україні.
Визначення предмету аудиту. Характеристика об’єктів аудиту та їх
класифікація.
Тема 2. Організація процесу зовнішнього аудиту
Організація управління аудитом в Україні. Регулювання аудиторської
діяльності згідно з Законом України “Про аудит фінансової звітності та
аудиторську діяльність”. Порядок створення аудиторських фірм та внесення
їх у Реєстр аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності. Професійна етика
аудиторів, їх права і обов’язки. Організація праці аудиторів. Загальні умови
надання аудиторських послуг. Інформаційне забезпечення аудиту.
Тема 3. Методи аудиту і критерії оцінювання аудитором фінансової
звітності
Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів.
Етапи проведення аудиту. Критерії оцінки фінансової звітності аудитором.
Характеристика методів аудиторського контролю. Методичні прийоми
аудиту. Процедури аудиту. Планування аудиту фінансової звітності.
Програма аудиту фінансової звітності. Використання методичних прийомів
аудиту на конкретних ділянках діяльності підприємства. Зміст процесу
аудиту фінансової звітності, його стадії та етапи. Контроль якості аудиту
історичної фінансової інформації.
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю
Суть внутрішнього контролю. Основна мета і завдання внутрішнього
контролю. Суб’єкти та об’єкти внутрішнього контролю. Методи вивчення і
оцінювання системи внутрішнього контролю відповідно до міжнародних
стандартів аудиту (МСА). Суть аудиторського ризику. Характеристика
елементів аудиторського ризику: властивого ризику; ризику контролю;
ризику невиявлення. Методика визначення величини аудиторського ризику.
Суттєвість та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком.
Тема 5. Планування, стадії і процедури аудиту
Суть, мета і завдання планування аудиту. Організація планування
аудиторської діяльності. Види планування аудиторської діяльності
(оперативне, поточне, стратегічне). Зміст та етапи планування аудиторської
перевірки відповідно до МСА. Основні фактори, що впливають на процес

планування. Техніка і методика розробки планів та програм аудиту. Суть
аудиторських процедур та фактори, які на них впливають. Класифікація
аудиторських процедур та їх види. Характеристика і використання
аудиторських процедур на початковій, дослідній і завершальній стадіях
процесу аудиту.
Тема 6. Поняття помилок і шахрайства в аудиті
Поняття та причини виникнення помилок. Характеристика помилок, які
можуть бути у звітності. Порядок виправлення помилок, встановлених у
результаті аудиторської перевірки. Зміст та різновиди корпоративного
шахрайства. Оцінка ризику шахрайства. Визначення рівня корпоративної
культури в процесі аудиту. Функції внутрішнього аудиту з виявлення
шахрайства. Фактори та дії, що зменшують випадки шахрайства і помилок.
Тема 7. Вибіркове дослідження в аудиті
Необхідність вибіркового дослідження в аудиті та передумови його
застосування. Методи отримання вибірки і оцінки результатів та їх
взаємозв’язок. Суть імовірнісного і неймовірнісного відбору. Статистична і
нестатистична вибірка. Етапи вибіркового дослідження.
Тема 8. Аудиторські докази та аудиторські робочі документи
Поняття про аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них
відповідно до МСА. Основні процедури одержання аудиторських доказів:
перевірка; спостереження; опитування і підтвердження; підрахунок;
аналітичні процедури. Суть робочої документації та вимоги до її складання
відповідно до МСА. Призначення робочих документів. Класифікація
робочих документів аудитора. Функції робочої документації. Вимоги до
робочих документів та їх обов'язкові реквізити. Використання робочих
документів. Застосування електронної робочої документації в аудиті
Тема 9. Аудиторський звіт та інші підсумкові документи
Поняття аудиторського звіту. Склад і структура аудиторського звіту.
Види аудиторських звітів та їх характеристика. Вимоги до складання
аудиторського звіту відповідно до МСА. Форма аудиторського звіту.
Модифікація аудиторського звіту. Підсумкові процедури завершальної стадії
аудиту. Вплив подальших подій на фінансові звіти та аудиторський звіт.
Тема 10. Аудит активів підприємства
Аналітичні процедури по суті. Детальне тестування активів: загальний
підхід. Типові процедури тестування окремих активів: основних засобів,
запасів, грошових коштів, дебіторської заборгованості. Основні підходи до
перевірки достовірності та повноти активів, відображених у балансі
підприємства.
Тема 11. Аудит пасивів підприємства

Аудит фінансово-інвестиційного циклу. Аудит статутного капіталу та
інших складових власного капіталу. Аудит кредитів та інших зобов’язань.
Аудит розрахунків з постачальниками і підрядниками. Аудит розрахунків з
оплати праці. Аудит розрахунків з бюджетом.
Тема 12. Супутні аудиторські послуги
Поняття та загальні положення надання аудиторських послуг. Види
аудиторських послуг, їх відмінність від аудиту. Порядок надання супутніх
аудиторських послуг. Консультації з питань бухгалтерського обліку і
звітності, з питань оподаткування. Аудиторські послуги з ведення
бухгалтерського обліку та складання звітності. Аутсорсинг бізнес-процесів.
Особливості надання послуг due diligence.
Тема 13. Особливості внутрішнього аудиту
Мета і завдання внутрішнього аудиту та його місце в системі
внутрішнього контролю. Відмінності між внутрішнім і зовнішнім аудитом.
Об’єкти і суб’єкти внутрішнього контролю і аудиту. Використання
результатів роботи внутрішнього аудитора зовнішнім аудитором. Реалізація
результатів внутрішнього аудиту. Організація служби внутрішнього аудиту
на підприємстві. Функції, права та обв’язки внутрішнього аудитора.
Характеристика методів та спеціальних прийомів внутрішнього аудиту.
Тема 14. Особливості аудиту в комп’ютерному середовищі
Стандарти Асоціації аудиту і контролю інформаційних систем (ISACA).
Контрольно-консультуючі аудиторські системи. Методика отримання даних з
комп’ютеризованих інформаційних систем. Відмінності аудиту при
автоматизованому і неавтоматизованому веденні бухгалтерського обліку.
Оцінка ризику ефективності контролю в комп’ютерному середовищі.
Зловживання в комп’ютерному середовищі.
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