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Прийом абітурієнтів, які мають диплом бакалавра для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування», проводиться за результатами фахових вступних 

випробувань. Вони відбуватимуться у формі тестів, які містять запитання з 

дисциплін циклу професійної підготовки:  «Бухгалтерський облік», 

«Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Аудит».  

Програма комплексного тестового завдання підготовлена за типовими 

програмами нормативно-навчального курсу. Завдання програми покликані 

виявити теоретичні знання студентів, навики опрацювання первісного 

матеріалу, аналізу і критичної оцінки щодо існуючої системи 

господарювання на підприємстві. 

 

Програма комплексного тестового завдання розроблена д.е.н, доцентом 

кафедри обліку і оподаткування Трачовою Д.М., к.е.н, доцентом  

Кучерковою С.О., к.е.н, доцентом Сахно Л.А.  

 

 



Розділ 1. Бухгалтерський облік 

 

Анотація 

 

Метою вивчення дисципліни ―Бухгалтерський облік‖ є отримання 

студентами знань, що складають теоретико-методичну базу бухгалтерського 

обліку, для її подальшого використання і поповнення при глибокому і 

предметному вивченні обліку та інших, пов’язаних з ним дисциплін.  

Завданнями вивчення курсу ―Бухгалтерський облік‖ є: 

- пізнання наукових засад побудови бухгалтерського обліку; 

- вироблення системного підходу до опрацювання і використання 

фундаментальних основ обліку; 

- освоєння методологічних елементів бухгалтерського обліку та його 

методичних прийомів; 

- опрацювання типових функціонально-технологічних процедур 

ведення  бухгалтерського обліку; 

- ознайомлення з веденням бухгалтерського обліку за ділянками та 

документальним оформленням господарських операцій; 

- ознайомлення з системою звітності підприємства.  

Дана дисципліна передує вивченню таких дисциплін як ―Фінансовий 

облік‖, ‖Управлінський облік‖, ‖Аудит‖, ‖Аналіз господарської діяльності‖, 

‖Звітність підприємства‖. 

 

Зміст програми за темами 

 

Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика .  

Управління бухгалтерським обліком в Україні. Бухгалтерія 

підприємства, її структура. Права та обов’язки головного бухгалтера. 

Господарський облік, його сутність . Види господарського обліку. Завдання 

бухгалтерського обліку. Принципи бухгалтерського обліку. Бухгалтерський 

облік, його сутність.  

Тема 2 Предмет і метод бухгалтерського обліку .  

Предмет бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського обліку.  

Тема 3 Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх 

використання на підприємствах.  

Загальнонаукові методи. Метод бухгалтерського обліку.  

Тема 4 Бухгалтерський баланс .  

Суть і побудова бухгалтерського балансу. Структура балансу. Вплив 

господарських операцій на баланс. Порядок читання та аналізу балансу.  

Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку та подвійний запис.  

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова. Метод подвійного 

запису. Синтетичні й аналітичні рахунки, їх взаємозв'язок. Узагальнення 

даних поточного бухгалтерського обліку. 

Тема 6. Документація і інвентаризація .  

Документи як джерело первинної інформації. Вимоги до змісту й 



оформлення документів. Класифікація документів. Організація 

документообороту. Інвентаризація в системі первинного обліку.  

Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського 

обліку.  

Сутність та значення вартісної оцінки. Оцінка об'єктів обліку. 

Калькулювання в системі бухгалтерського обліку.  

Тема 8 Облік основних господарських процесів.  

Методологічні засади обліку господарських процесів. Облік процесу 

постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації. Облік 

фінансових результатів.  

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

промислових підприємствах .  

Облікові регістри і їх класифікація. Техніка облікової реєстрації. 

Способи виправлення помилок в облікових регістрах. Форми 

бухгалтерського обліку.  

Тема 10 Облік основних засобів на підприємстві .  

Оцінка, класифікація та загальні принципи документування основних 

засобів. Облік та документування надходження основних засобів. 

Нарахування, облік та документування амортизації. Облік витрат на 

поліпшення та утримання основних засобів. Облік та документація вибуття 

основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік витрат від 

зменшення корисності основних засобів. Облік оренди.  

Тема 11 Облік нематеріальних активів .  

Принципи документування та обліку нематеріальних активів. Облік 

надходження нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних 

активів. Облік переоцінки нематеріальних активів. Облік вибуття 

нематеріальних активів.  

Тема 12 Облік виробничих запасів .  

Запаси, критерії їх визнання, оцінка в балансі, класифікація. 

Документування при обліку запасів. Облік надходження виробничих запасів. 

Облік витрат виробничих запасів. Облік виробництва (облік залишків 

незавершеного виробництва). Облік виробничого браку. Облік 

напівфабрикатів. Облік готової продукції. Облік переоцінки запасів і 

результатів їх інвентаризації.  

Тема 13 Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості.  

Облік грошових коштів на рахунках у банку. Порядок відкриття 

рахунків в банку. Облік операцій на розрахунковому рахунку. Облік операцій 

в іноземній валюті. Облік операцій по іншим рахункам в банку. Облік 

безготівкових розрахунків при різних їх формах. Документування операцій 

безготівкових розрахунків. Облік касових операцій. Порядок ведення касових 

операцій. Документальне оформлення касових операцій. Облік касових 

операцій в системі рахунків. Дебіторська заборгованість, критерії її визнання 

та види. Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Облік розрахунків з 

підзвітними особами. Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків з 

іншими дебіторами (377). Облік резерву сумнівних боргів.  
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Тема 14 Облік фінансових інвестицій .  

Фінансові інвестиції та основні принципи їх оцінки й обліку. Облік 

інвестицій, які засвідчують відносини позики. Облік інвестицій, які 

засвідчують право власності на частку в майні підприємств. Документування 

операцій пов’язаних з фінансовими інвестиціями.  

Тема 15 Облік власного капіталу .  

Власний капітал, критерії визнання та види. Документація. Облік 

формування статутного капіталу. Облік додаткового капіталу. Облік 

резервного капіталу. Облік не розподіленого прибутку (непокритих збитків). 

Облік неоплаченого та вилученого капіталу.  

Тема 16 Облік зобов’язань .  

Зобов'язання, критерії визнання та класифікація. Облік довгострокових 

зобов'язань. Документація та облік розрахунків з постачальниками та 

підрядчиками. Облік короткострокових кредитів банків та їх документація. 

Облік розрахунків зі страхування. Облік забезпечень. Облік розрахунків з 

бюджетом. Облік розрахунків з допомогою векселів.  

Тема 17 Облік праці, її оплати та соціального страхування 

персоналу.  

Завдання обліку оплати праці. Форми і види оплати праці. Первинний 

облік оплати праці. Синтетичний облік оплати праці. Облік відрахувань на 

оплату праці.  

Тема 18 Облік витрат діяльності підприємства.  

Витрати підприємства, критерії визнання, класифікація. Облік витрат за 

елементами. Облік витрат за видами діяльності.  

Тема 19 Облік доходів та фінансових результатів.  

Доходи від діяльності підприємства, критерії їх визнання і 

класифікація. Облік доходів від основної та іншої операційної діяльності. 

Облік доходів від іншої звичайної діяльності. Облік доходу від надзвичайних 

подій. Облік доходів від фінансових операцій. Порядок визначення 

фінансових результатів підприємства за видами діяльності.  

Тема 20 Фінансова звітність .  

Суть та призначення звітності, основні вимоги та принципи її 

побудови. Склад та елементи фінансової звітності, порядок її складання і 

подання. Мета, структура і техніка складання фінансового звіту «Баланс». 

Мета, структура і техніка складання звіту про фінансові результати. Мета, 

структура, методика і техніка складання Звіту про рух грошових коштів. 

Мета, структура, методика і техніка складання Звіту про власний капітал. 

Примітки до річної фінансової звітності.  

Тема 21 Облік на підприємствах малого бізнесу.  

Відображення господарських операцій за простою формою 

бухгалтерського обліку. Відображення господарських операцій за 

спрощеною формою бухгалтерського обліку з використанням регістрів 

обліку майна підприємства.  

Тема 22 Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку .  

Поняття МСБО. Використання МСБО. 
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Розділ 2. Фінансовий облік 

 

 

Анотація 

 

Дисципліна „Фінансовий облік‖ вивчається студентами спеціальностей 

по напрямку 071 «Облік і оподаткування». 

Курс „Фінансовий облік‖ вміщує суть, основні поняття та питання 

обліку ресурсів підприємства, господарських процесів, власного капіталу, 

поточних та довгострокових зобов’язань, забалансового обліку та 

формування показників фінансової звітності. 

Мета дисципліни “Фінансовий облік” – освоїти основні поняття, 

законодавчу базу по організації та веденню фінансового обліку, а також 

формування необхідних знань та практичних навичок з фінансового обліку  

Завдання дисципліни “Фінансовий облік” – навчити правилам 

організації та ведення фінансового обліку згідно національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку, визначати фінансовий результат, 

складати фінансову звітність, та аналізувати отриману інформацію 

 

Зміст програми за темами 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Фінансовий облік та його місце в системі бухгалтерського обліку. 

Правове регулювання обліку та фінансової звітності в Україні. Організація 

обліку та облікової політики на підприємстві.  

Тема 2. Облік грошових коштів 



Економічний зміст і завдання обліку грошових коштів. Облік касових 

операцій. Облік грошових коштів на  рахунках в банку. Облік інших коштів. 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 

Основні поняття, види та оцінка дебіторської заборгованості. Облік 

довгострокової дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги. Облік дебіторської заборгованості 

за розрахунками. Облік векселів одержаних. Відображення інформації в 

облікових регістрах та фінансовій звітності. Інвентаризація дебіторської 

заборгованості. 

Тема 4. Облік основних засобів. 

Економічний зміст і класифікація основних засобів. Оцінка основних 

засобів. Облік руху основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. 

Облік зносу (амортизації) основних засобів. 

Тема 5. Облік нематеріальних активів. 

Загальна характеристика рахунку 12 «Нематеріальні активи». Визнання, 

оцінка, переоцінка  нематеріальних активів. Документування господарських 

операцій з обліку нематеріальних активів. Облік руху нематеріальних 

активів. Амортизація нематеріальних активів. 

Тема 6. Облік виробничих запасів. 

Визнання та види виробничих запасів. Документальне оформлення 

операцій з надходження запасів на склад, відпуску запасів у виробництво, 

реалізація запасів стороннім організаціям. Облік операцій з виробничими 

запасами. 

Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій. 

Облік надходження фінансових інвестицій. Відображення фінансових 

інвестицій за амортизованою собівартістю. Відображення фінансових 

інвестицій за методом участі в капіталі. 

Тема 8. Облік сировини і матеріалів. 

Документальне оформлення операцій з надходження сировини і 

матеріалів на склад, відпуск сировини і матеріалів у виробництво. Облік 

надходження, руху сировини і матеріалів на складі. 

Тема 9. Облік палива та готової продукції. 

Документальне оформлення і облік придбання палива, відпуск 

нафтопродуктів. Визначення норми списання палива. Визнання та оцінка 

готової продукції. Документальне оформлення операцій з руху готової 

продукції. Облік готової продукції. 

Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій. 

Облік надходження поточних фінансових інвестицій. Переоцінка 

фінансових інвестицій. Відображення операцій з фінансовими інвестиціями в 

обліку та звітності. 

Тема 11. Облік витрат виробництва. 

Класифікація витрат виробництва. Облік  витрат діяльності. Групування 

витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями 

калькуляції. Облік витрат виробничої собівартості продукції. Облік 

незавершеного виробництва.  



Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів. 

Документальне оформлення операцій з виникнення витрат майбутніх 

періодів. Облік витрат майбутніх періодів. Відображення операцій з обліку 

витрат майбутніх періодів у звітності. 

Тема 13. Облік короткострокових зобов’язань. 

Основні поняття та нормативна база обліку короткострокових 

зобов’язань. 

Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками, облік 

розрахунків з постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків з 

учасниками. Облік розрахунків за іншими операціями. 

Тема 14. Облік довгострокових зобов’язань. 

Основні поняття та нормативна база обліку довгострокових зобов’язань. 

Документальне оформлення отримання довгострокового кредиту банків. 

Облік довгострокових кредитів банків. 

Тема 15. Облік праці та її оплати. 

Заробітна плата та її структура. Первинний облік у системі оплати праці. 

Облік використання робочого часу. Нарахування заробітної плати 

працівникам підприємства. Облік та оподаткування заробітної плати.  

Розрахунок відпустки. Розрахунок допомоги по тимчасовій непрацездатності. 

Облік утримань із заробітної плати. Облік розрахунків з органами 

страхування. 

Тема 16. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів. 

Організація обліку розрахунків з бюджетом. Облік податку на додану 

вартість. Облік податку на прибуток. Спрощена система оподаткування. 

Відображення інформації у звітності. 

Тема 17. Облік доходів і витрат. 

Визнання та класифікація доходів і витрат підприємства. Облік доходів і 

витрат підприємства від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг. Облік 

доходів і витрат за видами діяльності.  Облік доходів і витрат від 

надзвичайної діяльності. Відображення інформації у звітності. 

Тема 18. Облік доходів майбутніх періодів.  

Документальне оформлення операцій з виникнення доходів майбутніх 

періодів. Облік доходів майбутніх періодів. Відображення операцій з обліку 

доходів майбутніх періодів у звітності. 

Тема 19. Облік фінансових результатів діяльності підприємства. 

Формування прибутку (збитку). Облік фінансових результатів за видами 

діяльності. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). 

Відображення інформації у звітності. 

 

Тема 20. Облік власного капіталу.  

Зміст власного капіталу та його структура. Формування та облік 

Статутного капіталу. Формування і облік Пайового капіталу, Додаткового 

капіталу, Резервного капіталу та інших видів власного капіталу. 



Відображення операцій з обліку власного капіталу в облікових регістрах та 

фінансовій звітності. 

Тема 21. Облік неоплаченого капіталу. 

Документальне оформлення операцій з виникнення неоплаченого 

капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Відображення операцій з обліку 

неоплаченого капіталу у звітності. 

Тема 22. Фінансова звітність підприємства. 

Призначення, види і склад звітності. Мета складання фінансової 

звітності, основні вимоги, що пред’являються до складання звітності. 

Розкриття інформації у фінансовій звітності. Зміст та методика складання 

фінансової звітності. 
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Розділ 3. Управлінський облік 

 

Анотація 

 

Сьогодні, коли в Україні здійснюється планомірний курс на 

удосконалення бухгалтерського обліку і його системи в цілому, зростає роль 

спеціалістів бухгалтерської служби, а тому слід постійно покращувати їх 

підготовку. 

Кожен, хто вивчає бухгалтерський облік повинен мати уявлення про 

управлінський облік як механізм управління бізнесом, орієнтований на 

отримання прибутку і досягнення цілей на ринку товарів і послуг, розуміти 

відмінності та схожість фінансового й управлінського обліку. 

Без рекомендацій щодо досконального обліку витрат на виробництво та 

калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг), без пошуку найбільш 

раціональних методів та прийомів обліку та калькулювання, без вивчення 

досвіду і прогресивних думок з цих найважливіших питань, практично 

неможливо організувати управлінський облік, нагальна потреба в якому 

продиктована наявністю конкуренції і комерційної таємниці. 

Мета вивчення дисципліни «Управлінський облік» - вміти 

розрізняти функції фінансового та управлінського обліку; визначити об’єкти 

управлінського обліку; 

 вміти вести облік господарських операцій на рахунках фінансового 

і управлінського обліку; знати порядок обліку за центрами відповідальності; 

вміти розподіляти обов’язки в системі управлінського обліку; 

 будувати функцію витрат та робити прогнозні розрахунки з її 

допомогою; класифікувати витрати за статтями та елементами; розрізняти 

релевантні та не релевантні витрата; визначити можливість впливу рішень 

менеджера на величину витрат; 

 визначити об’єкт обліку витрат, об’єкти калькуляції та 

калькуляційні одиниці; складати розрахунок собівартості за статтями 

калькуляції; складати нормативні калькуляції; складати нормативні 

калькуляції; 

 організувати облік виробничих витрат на підприємствах різних 

галузей промисловості; аналізувати облікові дані і робити відповідні 



висновки; використовувати дані обліку витрат для прийняття управлінських 

рішень; 

 виявляти найбільш вигідні альтернативи збільшення прибутку; 

складання операційних і фінансових планів фірми; визначити точку 

беззбитковості та запас міцності підприємства; 

 розрахувати основні показники для аналізу діяльності підприємства 

за даними фінансової звітності. розробити перелік та форми управлінської 

звітності для конкретних потреб управління. 

Завдання дисципліни “Управлінський облік” – набути певних 

навичок роботи бухгалтерів сільськогосподарських підприємств щодо 

застосування отриманих знань, умінь з питань прийняття рішень щодо 

застосування отриманих знань, умінь з питань прийняття рішень і контролю 

за рівнем витрат; аналізу беззбитковості виробництва, розробки бюджетів, 

планування і контролю рівнів запасів та контролю за центрами 

відповідальності. 

 

Зміст програми за темами 

Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку 

Роль обліку в управлінні собівартістю продукції. Сутність, задачі та 

функції управлінського обліку. Етапи розвитку управлінського обліку. 

Предмет і об’єкти управлінського обліку. Схеми організації управлінського 

обліку за різних систем обліку. Залежність управлінського обліку від 

принципів побудови плану рахунків. Місце управлінського обліку в системі 

Плану рахунків України. 

Тема 2. Склад витрат виробництва. 
Суть і природа витрат. Витрати як процес формування і використання 

ресурсів. Різновиди витрат. Витрати у натуральному і грошовому вимірі. 

Грошові видатки і витрати, що формують вартість продукції. Витрати і 

собівартість продукції. Структура витрат і фактори, що її визначають. Різні 

напрями визначення структури витрат та їх практичне значення. 

Тема 3. Класифікація і поведінка витрат 

Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат, 

Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними ознаками, 

характеристика основних видів витрат. Характер реагування витрат при 

змінах обсягу діяльності підприємства. Поведінка змінних і постійних витрат 

при змінах обсягу діяльності підприємства. Оцінка витрат і побудова їх 

функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна 

характеристика. 

Тема 4. Методи обліку і калькулювання витрат 

Сутність і зміст обліку виробничих витрат. Об'єкти витрат і об'єкти 

калькулювання. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання, 

характеристика і сфера застосування простого, позамовного, попередільного 

та нормативного методів обліку і калькулювання. Організація зведеного 

обліку витрат за різних методів обліку. Методика і техніка калькуляційних 

розрахунків.  



Тема 5. Облік і калькулювання за повними витратами 

Історія розвитку методів обліку витрат і калькулювання повної 

собівартості продукції в країнах з ринковою економікою. Характеристика і 

сфера застосування методу однорідних секцій, стандарт-косту та методу 

нормативного розподілу постійних витрат. Порівняльна оцінка вітчизняних і 

зарубіжних методів обліку повної собівартості продукції. Перехід від методів 

обліку, які ґрунтуються на об'ємних показниках діяльності, до методів обліку 

витрат на основі видів діяльності (поопераційний облік). 

Тема 6. Облік і калькулювання за змінними витратами 

Проблеми сучасного управлінського обліку. Необхідність і можливість 

переходу від обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку 

і калькулювання неповної собівартості. Характеристика і сфера застосування 

простого директ-косту. Особливості розвинутого директ-косту, його переваги 

і можливості. Зародження і розвиток ступеневого обліку. 

Тема 7. Облік і калькулювання за нормативними витратами 

Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і 

калькулювання. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і 

нормативного методу. Організація нормативного господарства підприємства 

і складання нормативних калькуляцій. Облік зміни норм. Методика і техніка 

обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм і управління за ними. 

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

Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу 

взаємозв'язку "витрати-обсяг-прибуток". Методи аналізу "витрати-обсяг-

прибуток". Визначення точки беззбитковості; розрахунок обсягу діяльності, 

необхідного для бажаного прибутку; визначення (планування) прибутку за 

певного обсягу діяльності. Графічні методи аналізу. Припущення аналізу 

"витрати-обсяг-прибуток". 

Тема 9. Аналіз релевантності інформації для прийняття 

управлінських рішень 

Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової 

інформації та її вплив на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів 

дій і вибір найбільш оптимального з них. Використання аналізу ''витрати-

обсяг-прибуток" у процесі прийняття рішень. Аналіз типових варіантів 

альтернативних рішень: виробляти або купувати, прийняття або відмова від 

спеціального замовлення, припинення діяльності неприбуткового сегмента 

тощо. 

Тема 10. Бюджетування і контроль 

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність 

і функції. Види і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і 

фінансового бюджетів. Порядок складання і призначення бюджету продажів, 

бюджету виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, 

бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, бюджету 

адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за 

виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. 

Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету. 



Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності 

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, 

звітності та оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка 

діяльності центрів витрат. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку. Облік і 

оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про трансфертні ціни та їх 

застосування. Функції та методи визначення трансферних цін. Особливості 

обліку і звітності по сегментах бізнесу. 

Тема 12. Взаємозв’язок управлінського та фінансового обліку 

Взаємозв'язок і відмінності фінансового та управлінського обліку. 

Функції бухгалтера-аналітика в управлінському обліку та бухгалтера-

рахівника – у фінансовому обліку. 
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Розділ 4. «Аудит» 

 

Анотація 

 

Дисципліна "Аудит" є суттєвим елементом діяльності економічних та 

фінансових підрозділів суб’єктів господарювання, досконалої облікової 

політики підприємств. У відповідності із Законом України «Про аудиторську 

діяльність» всі суб’єкти господарювання повинні раз на рік здійснювати 

аудит своєї діяльності. Таким чином вивчення дисципліни "Аудит" є 

важливим елементом підготовки фахівців у сфері обліку та управління 

економікою виробництва. 

Мета вивчення дисципліни “Аудит” – являється надати студентам 

теоретичних  та практичних пізнань у процесі проведення аудиту, вміння 

застосовувати методи перевірки, складати обґрунтований висновок, який в 

свою чергу базується на аналізі економічних показників стосовно 

проведеного аудиту.   

Завдання дисципліни “Аудит” - полягає у підготовці спеціалістів, які 

на основі пройденого курсу повинні розумітися на основних поняттях та 

принципах проведення аудиту на підприємстві, уміння керуватися 

основними нормативними документами,  застосовувати прийоми та методи 

контролю які присутні аудиту.      

 

Зміст програми за темами 

Тема 1. Сутність і предмет аудиту 

Необхідність, місце й роль аудиту в ринковій економіці. Історія 

виникнення й розвитку аудиту. Основні передумови та фактори, що 

зумовили появу аудиту як самостійного виду підприємницької діяльності . 

Етапи становлення та розвитку аудиту. Особливості становлення аудиту в 

Україні. Місце й роль аудиту в системі управління. Користувачі аудиту та їх 

цілі. Роль аудиту як сучасної форми фінансового контролю. Сутність і мета 

аудиту. Визначення поняття «аудит». Визначення поняття «аудиторська 

діяльність». Сутність відмінності аудиту й аудиторської діяльності. Поняття 

супутньої аудиту послуги. Відмінність аудиту від ревізії. Відмінність аудиту 

від судово-бухгалтерської експертизи. Поняття завдання з надання 

впевненості. Мета аудиту фінансових звітів.  Предмет та об'єкти аудиту. 

Предметна область аудиту. Поняття об'єкту аудиту. Види об'єктів аудиту.  

Класифікація аудиту. Класифікаційні ознаки, характерні для аудиту. Види 

аудиту. Зовнішній аудит. Внутрішній аудит. Обов'язковий аудит. Ініціативний 

аудит. Види аудиту. Банківський аудит. Аудит страхових організацій. Аудит 

інвестиційних інститутів. Аудит фінансової звітності. Податковий аудит. 

Аудит на відповідність вимогам. Ціновий аудит. Управлінський аудит. 

Спеціальний аудит. Суцільний, вибірковий та комбінований аудит. 

Підтверджуючий аудит. Системно-орієнтований аудит. Аудит, що базується 

на ризику. Початковий аудит. Узгоджений аудит. 



Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення 

Міжнародний досвід регулювання аудиторської діяльності. Регулювання 

як функція управління аудиторською діяльністю. Підходи до регулювання 

аудиторської діяльності. Роль Міжнародної федерації бухгалтерів у 

регулюванні аудиторської діяльності. Діяльність Ради з міжнародних 

стандартів аудиту та надання впевненості.   Організаційне й методологічне 

управління аудиторською діяльністю в Україні. Роль Аудиторської палати 

України (АПУ) у забезпеченні незалежності аудиторського контролю. 

Правові основи функціонування АПУ. Повноваження АПУ. Порядок 

формування АПУ. Права та обов'язки членів АПУ. Функції голови АПУ. 

Порядок прийняття рішень АПУ. Структура та повноваження комісій АПУ. 

Секретаріат АПУ. Регіональні відділення АПУ. Професійні громадські 

організації аудиторів України. Спілка аудиторів України: роль та правові 

основи функціонування. Умови створення інших професійних громадських 

організацій аудиторів. Внутрішньофірмове управління аудиторською 

діяльністю.  Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності в 

Україні. Концепції та постулати аудиту. Становлення системи нормативно-

правового регулювання аудиторської діяльності в Україні. Законодавче 

регулювання аудиторської діяльності. Нормативно-правові акти АПУ 

Міжнародні стандарти аудиту надання впевненості та етики (МСА). Мета 

створення МСА. Структура МСА. Аудит та огляд історичної фінансової 

інформації: МСА, Положення з міжнародної практики аудиту (ПМПА), 

Міжнародні стандарти завдань з огляду (МСЗО). Завдання з  надання 

впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової 

інформації. Супутні послуги. Внутрішні (національні) стандарти аудиту). 

Нормативно-правові акти НБУ та міністерств і відомств з питань 

організації аудиторської діяльності. Внутрішньофірмові стандарти аудиту.  

Організаційні основи здійснення аудиторської діяльності. Суб'єкти проведення 

аудиту в Україні. Аудитор і його статус. Порядок сертифікації аудиторів. 

Аудиторська фірма і порядок її створення. Реєстр аудиторських фірм і 

аудиторів. Права аудиторів і аудиторських фірм. Обов'язки аудиторів і 

аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. 

Принципи здійснення аудиту. Основні принципи аудиту: незалежність, 

чесність, об'єктивність, професійна компетентність, добросовісність, 

конфіденційність, професійна поведінка. Професійна етика аудитора.  

Інформаційне, забезпечення аудиторської діяльності. Сутність інформаційного 

забезпечення аудиторської діяльності. Класифікація інформації, що 

використовується в аудиті. Джерела отримання фактичної інформації в 

аудиті. Результативна інформація та вимоги до неї. 

Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії  її оцінювання 

Методи, прийоми та процедури аудиту фінансової звітності. Поняття 

методики аудиту. Поняття методу аудиту. Загальнонаукові методи: аналіз, 

синтез, моделювання, індукція, дедукція, абстрагування, конкретизація, 

узагальнення, порівняння, гіпотеза, спостереження, вимірювання, 



експеримент. Спеціальні методи: соціологічний, структурно-

функціональний, статистичний. Спеціальні методи та методичні прийоми 

господарського контролю. Прийоми документального контролю: 

формальна перевірка, арифметична перевірка, нормативно-правова 

перевірка, експертне дослідження, економічна перевірка, зустрічна 

перевірка, логічна перевірка, взаємний контроль. Прийоми фактичного 

контролю: лабораторний аналіз, перевірка операцій в натурі, дослідження 

операцій на місці, отримання письмових пояснень. Аудиторські процедури. 

Аудиторська вибірка. Поняття аудиторської вибірки, елементу вибірки, 

генеральної сукупності. Організація вибірки. Обсяг вибірки. Відбір статей 

вибірки. Оцінка результатів вибірки. Аналітичні процедури. Характер та цілі 

аналітичних процедур. Аналітичні процедури як процедури оцінки ризиків. 

Аналітичні процедури як процедури по суті. Аналітичні процедури в 

загальному огляді наприкінці аудиторської перевірки. 

Критерії оцінювання фінансової звітності. Перелік критеріїв, за якими 

аудитор оцінює достовірність фінансової звітності: загальні прийнятність 

звітності, обґрунтованість, закінченість, оцінка, класифікація, розподіл, 

акуратність, розкриття. 

Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього 

контролю 

Сутність та зміст викривлень у фінансових звітах. Причини 

виникнення викривлень у фінансових звітах. Визначення поняття 

«помилка». Визначення поняття «шахрайство». Типи навмисних 

викривлень у фінансових звітах. Відповідальність управлінського персоналу 

за запобігання та виявлення випадків шахрайства й помилок. Властиві 

обмеження аудиту в контексті шахрайства. Відповідальність аудитора за 

виявлення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. Фактори ризику 

шахрайства. Дії аудитора у відповідь на ризики суттєвих викривлень 

внаслідок шахрайства. Суттєвість в аудиті. Визначення поняття «суттєвість» в 

аудиті. Врахування рівня кількісних та якісних викривлень при формуванні 

думки аудитора стосовно достовірності фінансової звітності. Оцінка 

суттєвості викривлень при визначенні характеру, розрахунку часу й обсягу 

аудиторських процедур та при підведенні підсумків їх виконання. 

Встановлення гранично допустимих обсягів невиправлених викривлень за 

розділами балансу. Способи розрахунку рівня суттєвості в аудиті. 

Взаємозв'язок між суттєвістю й аудиторським ризиком. Аудиторський 

ризик і методи його оцінки. Характеристика аудиторського ризику. 

Складові аудиторського ризику. Властивій ризик. Ризик внутрішнього 

контролю. Ризик невиявлення. Методи оцінки аудиторського ризику. 

Інтуїтивний метод. Кількісний метод. Прийнятний аудиторський ризик. 

Аудиторська оцінка системи внутрішнього контролю. Мета та завдання 

вивчення аудитором системи внутрішнього контролю (СВК). Етапи 

аудиту системи внутрішнього контролю. Вивчення та опис діючої СВК. 

Оцінка доцільності контрольних механізмів. Перевірка ефективності СВК. 



Процедури оцінки ризику та джерела інформації щодо розуміння СВК 

суб'єкта господарювання. 

Тема 5. Планування аудиту 

Процес проведення аудиту та його стадії. Поняття аудиторського 

процесу. Поняття технології аудиту. Стадії технології аудиту. Організація 

аудиторської діяльності. Організація аудиту. Планування аудиту. Принципи  

планування аудиту. Попереднє (стратегічне) планування аудиту. Лист-

зобов'язаня на проведення аудиту. Розуміння бізнесу клієнта. 

Ознайомлення з організацією і веденням бухгалтерського обліку. 

Попередня оцінка достатності інформації для цілей аудиту. Визначення 

необхідного складу і кваліфікаційного рівня фахівців, термінів роботи, 

організаційних питань. Оцінка можливості проведення аудиту. 

Оформлення і підписання договору. Розробка загального плану 

аудиторської перевірки. Оцінка суттєвості. Оцінка внутрішнього 

контролю. Оцінка ризиків. Розробка обсягу робіт і графіку проведення 

аудиту. Формування бюджету проекту. Складання загального плану 

аудиторської перевірки. Розробка програми аудиту та складання 

меморандуму планування. Планування програми тестів контролю. 

Планування програми аудиторських процедур по суті. Складання робочої 

програми аудиторської перевірки та меморандуму планування. 

Тема  6.  Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Сутність та види аудиторських доказів. Сутність аудиторських доказів. 

Достатність і відповідність аудиторських доказів. Види аудиторських доказів. 

Джерела отримання аудиторських доказів. Аудиторські процедури для 

одержання аудиторських доказів. Оцінка ступеня надійності аудиторських 

доказів.  Робочі документи аудитора. Поняття робочих документів аудитора. 

Причини; що зумовлюють необхідність робочих документів. Чинники, що 

впливають на форму, зміст та обсяг аудиторської документації. Склад 

робочих документів аудитора. Класифікація робочих документів аудитора. 

Вимоги щодо оформлення та порядку зберігання робочих документів 

аудитора. 

Тема 7. Аудит фінансової звітності 

Мета і завдання аудиту фінансової звітності. Мета аудиторської 

перевірки фінансової звітності. Завдання аудиту фінансової звітності. 

Методика аудиту фінансової звітності. Послідовність перевірки фінансової 

звітності. Перевірка даних Балансу (форма №1). Перевірка правильності 

складання Звіту про фінансові результати (форма №2). Перевірка даних Звіту 

про рух грошових коштів (форма №3). Перевірка даних Звіту про власний 

капітал (форма №4). Перевірка Приміток до річної фінансової звітності 

(форма №5). Методика та організація аудиту активів підприємства. Аудит 

операцій з основними та іншими необоротними активами. Аудит 

нематеріальних активів. Аудит касових та розрахункових операцій. Аудит 

матеріально-виробничих запасів. Аудит дебіторської заборгованості. Аудит 

готової продукції та продажу товарів, робіт, послуг. Аудит витрат на 

виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг. Методика та 



організація аудиту пасивів підприємства. Аудит кредиторської заборгованості 

за розрахунками з постачальниками та підрядниками. Аудит кредиторської 

заборгованості за кредитами банків. Аудит розрахунків з оплати праці. Аудит 

розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами. 

Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Сутність, зміст і структура аудиторського висновку. Визначення поняття 

«аудиторський висновок». Формування думки щодо фінансових звітів. 

Вимоги МСА до структури й форми аудиторського висновку. Елементи 

аудиторського висновку: заголовок, адресат, вступний параграф, 

відповідальність управлінського персоналу за фінансові звіти, 

відповідальність аудитора, аудиторська думка, інші обов'язки стосовно 

надання висновку; підпис аудитора, дата аудиторського висновку, адреса 

аудитора. Характеристика елементів аудиторського висновку. 

Види аудиторських висновків та умови їх надання. Безумовно-

позитивний аудиторський висновок. Модифіковані аудиторські висновки. 

Модифікування аудиторського висновку додаванням пояснювального 

параграфу. Питання, що впливають на думку аудитора. Обставини, що можуть 

призвести до висловлення іншої, ніж безумовно-позитивна, думки. Умовно-

позитивний аудиторський висновок. Негативний аудиторський висновок. 

Відмова від надання аудиторського висновку.  Інші підсумкові документи. 

Аудиторський звіт: поняття, порядок оформлення та подання замовнику. 

Оформлення результатів надання супутніх послуг аудиторською фірмою. 

Порядок зберігання підсумкових документів. 

Тема 9. Підсумковий контроль 

Оцінка результатів аудиту. Оцінка повноти та якості виконання всіх 

пунктів програми аудиту. Адекватність розкриття фінансової інформації в 

звітності. Оцінка розміру загальної помилки звітності. Доцільність 

аудиторської програми як засобу виявлення помилок та фактів шахрайства.  

Контроль якості роботи аудиторів. Поняття якості в аудиторській діяльності. 

Концептуальні основи контролю аудиторської діяльності в Україні. Види 

контролю якості аудиторських послуг. Внутрішній контроль. Основні 

вимоги до організації системи контролю якості аудиторських послуг. 

Елементи системи контролю якості аудиторських послуг: відповідальність 

керівництва за організацію контролю якості; етичні вимоги; прийняття 

завдання та продовження співпраці з клієнтом, виконання специфічних 

завдань; людські ресурси; виконання завдання; моніторинг відповідності 

політики та процедур контролю якості. Організація підвищення кваліфікації 

співробітників. Визначення можливості захисту якості аудиту перед 

незалежним спостерігачем. Документування процесу контролю якості в 

аудиторській фірмі. Зовнішній контроль якості. Організація АПУ 

проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості; моніторингу з 

питань контролю аудиторської діяльності; застосування додаткових 

процедур щодо забезпечення контролю якості та дисциплінарних заходів за 

наслідками контролю; інформування суспільства про функціонування 



систем контролю якості аудиторських послуг в Україні. Контроль якості як 

передумова встановлення реальної ціни на аудиторські послуги. 

Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту 

Меморандум виправлених аудитором помилок за результатами 

перевірки. Значення меморандуму. Загальні правила складання меморандуму. 

Форма і Зміст меморандуму.  Відстеження виконання клієнтом рекомендацій 

аудитора. Дії аудитора щодо перевірки виконання клієнтом наданих 

рекомендацій за результатами аудиторської перевірки. Права та обов'язки 

аудитора і клієнта стосовно виконання рекомендацій за результатами аудиту. 

Перелік документації аудитора, що забезпечує процес відстеження виконання 

клієнтом наданих рекомендацій.  Модифікація аудиторського висновку в разі 

невиконання клієнтом рекомендацій аудитора. Види аудиторських висновків в 

залежності від суттєвості невиконаних рекомендацій за результатами аудиту. 

Додаткові підсумкові документи, що надаються клієнту та іншим 

зацікавленим особам. 

Тема 11. Аудиторські послуги, їх об'єкти і види  

Поняття аудиторської послуги. Визначення поняття аудиторської 

послуги. Вимоги до надання аудиторських послуг. Спеціальні вимоги. 

Загальні професійні вимоги. Відповідальність аудиторів та клієнтів при 

наданні аудиторських послуг. Місце аудиторських послуг у загальному 

обсязі діяльності аудиторської фірми.  Об'єкти і види аудиторських 

послуг. Об'єкти аудиторських послуг. Перелік послуг, які можуть надавати 

аудитори (аудиторські фірми). Класифікація аудиторських послуг. Види 

послуг за змістом: послуги дії, послуги контролю, інформаційні послуги. 

Види послуг за принципом сумісності: послуги, несумісні з проведенням 

у суб'єкта господарювання обов'язкового аудиту; послуги, сумісні з 

проведенням у суб'єкта господарювання обов'язкового аудиту 

Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об'єкти і суб'єкти 

Необхідність та сутність внутрішнього аудиту. Обставини, що 

обумовлюють необхідність внутрішнього аудиту. Сутність внутрішнього 

аудиту. Мета та завдання внутрішнього аудиту. Об'єкти внутрішнього 

аудиту. Поняття об'єкта внутрішнього аудиту. Склад об'єктів 

внутрішнього аудиту. Господарські операції. Правила і процедури, згідно з 

якими здійснюються господарські операції та їх дотримання. Ефективність 

здійснення господарських операцій та оцінка ризиків. Рівень 

комп'ютеризації та інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

установи. Внутрішня та зовнішня бухгалтерська, фінансова та податкова 

звітність. Адекватність відображення в звітності результатів господарської 

діяльності. Організація бухгалтерського, податкового та управлінського 

обліку. Управління трудовими та матеріальними ресурсами. Інші об'єкти 

відповідно до завдань внутрішнього аудиту. Суб'єкти внутрішнього аудиту. 

Поняття суб'єкта внутрішнього аудиту. Організаційна структура та вимоги 

до служби внутрішнього аудиту. Функції служби внутрішнього аудиту. 

Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту 



Методичні прийоми організації внутрішнього аудиту. Суцільна 

перевірка. Вибіркова перевірка. Документальна перевірка. Фактична 

перевірка. Аналітична перевірка. Комбінована перевірка. Спеціальні 

методичні прийоми внутрішнього аудиту. Інспектування. Запит. 

Підтвердження. Перерахування. Аналітичні процедури. 

Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту 

Підсумкові документи внутрішнього аудиту. Вимоги щодо форми та 

змісту підсумкових документів внутрішніх аудиторів. Контроль якості 

роботи внутрішніх аудиторів. Відповідальність внутрішніх аудиторів за 

виконання обов'язків стосовно проведення внутрішнього аудиту. 

Відстеження виконання структурними підрозділами рекомендацій 

внутрішніх аудиторів. Дії внутрішніх аудиторів стосовно перевірки 

виконання посадовими особами наданих рекомендацій за результатами 

внутрішнього аудиту. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

1. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських 

підприємств. – К.: КНЕУ, 2003.- 628с. 

2. Бутинець Ф.Ф. Аудит. - Житомир: ПП „Рута‖, 2005.- 512 с. 

3. Бондаренко Н.О., Понікаров В.Д., Попова С.М. Аудит суб’єктів 

підприємницької діяльності. - Київ: Центр навчальної літератури, 2004. - 300 с. 

4. Давидов Г.М. Аудит. - К.: Знання, 2004. – 511с. 

5. Дорош Н.І. Аудит: методологія і організація. – К.: Т-во „Знання‖, КОО, 2001.- 

402 с. 

6. Загородній А.Г., Корягін М.В., Єлисєєв А.В., Полякова Л.М. Аудит: теорія та 

практика. – Львів: „Львівська політехніка‖, 2004. – 453 с. 

7. Кадуріна Л.О. Основи аудиту. - Київ: Видавничий дім „Слово‖, 2003.- 184с. 

8. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту. – Київ, 

Каравела, 2004. 568с. 

9. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: Навч. Посібник.-К.: Каравела; 

Львів:Новий світ-2000, 2002.-504с. 

10. Курс аудиту. Підручник. / Білуха М.Т.- Київ, "Вища школа", 2000. - 487с. 

11. Савченко В.Я. Аудит.  - К.: КНЕУ, 2002.- 322с. 

12. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І, Шило В.П., Ільіна С.Б. Організація і 

методика проведення аудиту. - К.:Професіонал,2004.-624с. 

13. Усач Б.Ф. Аудит. -  К.: Знання-Прес, 2003, - 223с. 

14. Усач Б.Ф. Аудит за міжнародними стандартами. - К.: Знання, 2005. – 247с. 

15. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит.  – К.: Міленіум, 2002.- 466с. 

16. Шеремет А.Д., Суйц В.П. Аудит. - М.:Маркетинг,1995.-240с. 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗАВДАНЬ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

 

Варіант фахового вступного випробування складається з тестової та репродуктивної 

(не тестової) частин. 

Тестова частина включає 50 завдань, кожне з яких містить варіанти відповідей, з 

яких тільки один правильний. Правильна відповідь на тестове завдання (1-50) оцінюється 

в 1 бал. Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за тестову частину 

становить 50 балів. 

Репродуктивна частина (завдання 51-54) складається з чотирьох задач (завдань) 

відповіді на які необхідно надати у розгорнутому вигляді, проявивши компетентність, 

здобуту за попереднім освітнім ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем). Залежно від 

наповненості змісту відповіді та ступеня розкриття питання (вирішення завдання), 

репродуктивна частина фахового випробування оцінюються за такими критеріями: 

 завдання (51-52) оцінюється за шкалою від 0 до 10 балів.  

 завдання (53-54) оцінюється за шкалою від 0 до 15 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за завдання 

репродуктивної частини фахового випробування складає 50 балів. 

Максимальна кількість балів, які вступник може отримати за надання відповідей за 

тестову та репродуктивну частини фахового випробування складає 100 балів. 

Підсумкова оцінка (результат) за фахове вступне випробування (за шкалою від 100 

до 200 балів)  розраховується за формулою  

РФВВ = 100+х+у1+у2 

де х – сума балів за завдання 1-50 (тестова частина); 

 у1 – сума балів за завдання 51-52 (завдання за шкалою від 1 до 10 балів); 

 у2 – сума балів за завдання 53-54 (завдання за шкалою від 1 до 15 балів). 

Мінімальна  позитивна  оцінка (подолання порогу «склав/не склав») за фахове вступне 

випробування складає  120  балів.  Особи,  які отримали на фаховому вступному 

випробуванні менш ніж 120 балів (не подолали поріг «склав»), позбавляються права на 

участь у конкурсі за освітньою програмою.  
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