
 



 
КОРОТКИЙ ЗМІСТ ТА ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З  

ДИСЦИПЛІН ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

1  ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 
 

Тема  1 Облік основних засобів. 

Нормативні положення з обліку основних засобів відповідно до    

П(С)БО 7. Поняття, класифікація, оцінка основних засобів. Методи 

нарахування амортизації основних засобів. Відображення  в обліку 

надходження та вибуття основних засобів. Документальне оформлення 

операцій з наявності й руху основних коштів. 

 

Тема  2 Облік нематеріальних активів. 

Нормативні положення з обліку нематеріальних активів відповідно до  

П(С)БО 8. Поняття, класифікація, оцінка нематеріальних активів. Методи 

нарахування амортизації нематеріальних активів. Відображення  в обліку 

надходження й вибуття нематеріальних активів.  

 

Тема  3 Облік виробничих запасів. 

Нормативні положення з обліку виробничих запасів відповідно до  

П(С)БО 9 

Поняття й класифікація виробничих запасів. Облік і оцінка 

надходження виробничих запасів. Облік і методи оцінки виробничих запасів 

при вибутті. 

Особливості обліку МБП. Документальне оформлення операцій з 

наявності й руху виробничих запасів. 

 

Тема  4 Облік дебіторської заборгованості. 

Нормативні положення з обліку дебіторської заборгованості відповідно 

до  П(С)БО 10. Поняття й класифікація дебіторської заборгованості. 



Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями. Облік резерву сумнівних 

боргів. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

 

Тема  5 Облік грошових  коштів . 

Нормативні положення з обліку грошових коштів . Організація роботи 

каси. Облік касових операцій. Відображення касових операцій на рахунках 

бухгалтерського обліку. Порядок відкриття поточних рахунків.  

Відображення операцій руху грошових коштів на рахунках бухгалтерського 

обліку. Особливості обліку іноземної валюти на рахунках у банку. 

Документальне оформлення операцій з грошовими коштами . 

 

Тема  6  Облік оплати праці на підприємстві 

Облік нарахування  заробітної плати при погодинній та відрядній 

формі оплати праці. Документальне оформлення та облік нарахування оплати 

праці в основному, допоміжних і промислових виробництвах. Облік 

утримань із заробітної плати. Облік відрахувань на соціальні заходи. Облік 

нарахувань допомоги у зв'язку з тимчасовою непрацездатністю та інших 

виплат за рахунок соціального страхування.  

 

Тема  7 Облік витрат діяльності. 

Нормативні положення з обліку витрат діяльності відповідно до  

П(С)БО 16. Склад витрат на виробництво. Класифікація витрат стосовно до 

потреб обліку, контролю, калькуляції та аналізу. Структура й облік 

виробничої собівартості, облік прямих витрат. Аналітичний облік витрат  

виробництва. Поняття  браку у виробництві.. Облік браку у виробництві на 

рахунках бухгалтерського обліку. Склад загальновиробничих витрат. Облік 

та розподіл загальновиробничих витрат згідно з П(С)БО 16. Облік витрат, що 

не включаються  в собівартість продукції. Особливості обліку 

адміністративних витрат на збут та інших операційних витрат. Облік 

фінансових витрат. Облік витрат, що виникають в ході інвестиційної 



діяльності. Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх 

наслідків. Документальне оформлення обліку витрат. 

 

Тема  8 Облік доходів і результатів діяльності. 

Нормативні положення з обліку доходів діяльності відповідно до  

П(С)БУ 15.Поняття  та  класифікація доходів діяльності. Облік доходів від 

операційної діяльності. Визначення й облік результатів реалізації продукції, 

товарів, робіт і послуг. Облік доходів від інвестиційної діяльності. Облік 

доходів від фінансової діяльності. Документальне оформлення доходів 

діяльності. 

Тема  9 Облік фінансових результатів діяльності підприємства 
Періодичність та порядок списання доходів і витрат діяльності га 

відображення в системі рахунків.  Визначення й відображення  в обліку 

фінансових результатів діяльності. Бухгалтерський облік податку на 

прибутку. Бухгалтерський облік використання прибутку. Порядок 

відображення прибутків та збитків у звітності. Структура та зміст "Звіту про 

фінансові результати" (Ф-2). 
 
 
 

2 АУДИТ  
 

Тема  1 Становлення, розвиток і організація аудиту 
Сутність аудиту (становлення, розвиток і організація аудиту).Історія 

розвитку аудиту, організація його в закордонних державах. Сучасний стан 

аудиту в Україні і його перспективи. Професійна етика аудиторів, їх права та 

обов'язки. Аудиторська палата України, її задачі  її функції. 

 

Тема  2 Аудит як форма контролю, його об’єкти і методиЗадачі, 

принципи й основні функції аудиту. Види аудиту. Відмінність внутрішнього і 

зовнішнього аудиту. Предмет аудиту, його об'єкти. 



Метод і методичні прийоми аудиту: 

-визначення стану об’єкту у натуральному вигляді; 

-співставлення; 

-оцінка. 

 

Тема  3 Процедури виявлення обману і помилок 

.Процедури виявлення обману й помилок, їх різновид і причини 

виникнення. Наслідки помилок і обману, та шляхи їх виявлення. Технологія 

визначення істотності помилки.  

 

Тема  4 Аудиторський ризик 

Сутьність аудиторського ризику. Власний ризик, порядок його оцінки. 

Ризик контролю, порядок його оцінки. Ризик невиявлення, порядок його 

оцінки. Методика визначення величини аудиторського ризику. 
 

Тема  5 Аудиторські докази 

Сутність аудиторських доказів. Структура аудиторських доказів та 

основні вимоги до них. Класифікація аудиторських доказів. Методи й 

джерела одержання аудиторських доказів. 

 

Тема  6 Планування, стадії і процедури аудиту 

Планування аудиту. Основні етапи аудиту. Порядок укладання 

аудиторського договору. Вимоги до розробки програми та її структура. 

 

Тема  7 Аудиторське досьє 

Різновиди аудиторського досьє. Загальне поняття та принципи 

складання робочих документів аудитора. Вимоги до робочих документів 

аудитора. Види та склад робочих документів. Класифікація робочої 

документації аудитора та її оформлення. 

 



Тема  8 Аудиторський звіт і висновок 

Поняття та склад аудиторського звіту, характерні його риси. 

Аудиторський висновок, характерні його риси. Види аудиторських 

висновків: 

-безумовно-позитивний; 

-умовно-позитивний; 

-від’ємний; 

-відмова від надання висновку 

 
 
 

3 УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
 
 

Тема  1 Основні елементи управлінського обліку. Організація  

управлінського обліку на підприємстві 

Концепція управлінського обліку.  Управлінський облік у системі наук. 

 Види облікової інформації. Взаємозв’язок обліку витрат, фінансового обліку 

та управлінського обліку.  Принципи і методи калькулювання. Система 

калькулювання змінних витрат. Калькулювання на основі діяльності. 

 

Тема  2 Класифікація та поведінка витрат в управлінському обліку 

Поведінка функції витрат.Змінні витрати. Кваліфікація витрат за їх 

поведінкою.  Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 

Точка беззбитковості. Графік маржинального доходу. Аналіз взаємозв’язку: 

“витрати-обсяг-прибуток” в умовах багатопродуктового виробництва. Вибір 

мети (постановка проблеми). Визначення можливих варіантів дій. Збір даних 

про альтернативи; 

 



Тема  3 Облік витрат та методи калькулювання собівартості 

продукції. 
 
 Калькулювання по процесах. Калькулювання по процесах з використанням 

середньозваженої собівартості.   Принципи оцінки діяльності центрів 

відповідальності. Система управлінського контролю. Оцінка діяльності 

центрів інвестицій.  Поняття про трансфертне ціноутворення. 
 
 

Тема  4 Аналіз взаємозв’язку витрат, об’єму діяльності та 

прибутку 

 Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та (або) обсягу 

реалізації. Аналіз взаємозв’язку: “витрати-обсяг-прибуток” в умовах 

багатопродуктового виробництва. Диференціальний аналіз. Оптимальне 

використання ресурсів в умовах обмежень. 
 

 Тема  5  Аналіз облікової інформації при прийняття 

управлінських рішень 

Рішення про спеціальне замовлення. Методи диференціального аналізу 

для прийняття управлінських рішень, що до розширення або скорочення 

сегменту. Визначення цільової функції та побудова її рівняння. 

Ціноутворення на основі витрат. Майбутня вартість. Методи оцінки проектів 

капітальних вкладень. Чиста теперішня вартість. Розрахунок облікової норми 

прибутковості на підставі середньої вартості інвестицій; 

 

Тема  6 Кошторис, ціноутворення   та контроль 
 Внутрішня норма прибутковості. Період окупності. Облікова норма 

прибутковості.  Розрахунок облікової норми прибутковості на підставі 

середньої вартості інвестицій. Суть бюджетування та види бюджетів.. 

Контроль виконання бюджетів і аналіз відхилень. Концепція центрів і обліку 

відповідальності. Нефінансові показники діяльності. 



  
4 ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 

 
Тема  1 Організація економічного аналізу на підприємстві 

 Основні вимоги до організації економічного аналізу на підприємстві.  

Види систем економічного аналізу підприємства. Види вихідної інформації 

економічного аналізу. Основні вимоги до інформації, яка застосовується в 

економічному аналізі 

 

Тема  2 Аналіз забезпеченості підприємства основними фондами та 

їх ефективного використання 

 Мета і завдання аналізу основних фондів підприємства. Джерела 

інформації для аналізу основних фондів на підприємстві. Аналіз складу та 

структури основних засобів. Коефіцієнти аналізу технічного стану основних 

засобів. Коефіцієнти ефективності використання основних засобів 

(фондовіддача, фондомісткість). Факторний аналіз фондовіддачі активної 

частини основних фондів. Показники ефективності використання обладнання 

на підприємстві 

 
Тема  3 Аналіз витрат підприємства 

 Задачі та джерела інформації аналізу витрат на виробництво та 

собівартості продукції. Аналіз собівартості за елементами та статтями 

калькуляції. Факторна модель аналізу загальної суми витрат на виробництво.  

Методика аналізу витрат на гривню товарної продукції. Коефіцієнтний аналіз 

витрат на виробництво 

 

Тема  4 Аналіз використання трудових ресурсів 

Завдання інформації аналізу трудових ресурсів підприємства. Джерела 

інформації аналізу трудових ресурсів і витрат на оплату праці. Аналіз 

наявності і складу працюючих на підприємстві. Показники руху робочої сили 

на підприємстві. Аналіз продуктивності праці. Факторний аналіз фонду 



оплати праці на підприємстві. Факторний аналіз фонду робочого часу на 

підприємстві.  Факторний аналіз прямої заробітної плати. Факторний аналіз 

середньорічної продуктивності 

 

Тема  5  Аналіз матеріальних активів та ефективності їх використання 
 Завдання та джерела інформації аналізу матеріальних активів 

підприємства. Розрахунок потреби підприємства в матеріальних ресурсах. 

Визначення суми джерел покриття потреби підприємства в матеріальних 

ресурсах. Узагальнюючі показники використання матеріальних ресурсів. 

Факторний аналіз впливу  матеріаловіідачі та матеріальних ресурсів на 

випуск продукції. Розрахунок індивідуальних показників матеріалоємності 

продукції. Розрахунок впливу окремих факторів використання матеріальних 

ресурсів підприємства з боку поставок і використання матеріалів 

 
Тема  6  Аналіз обігового капіталу підприємства 

 Завдання та джерела інформації аналізу обігового капіталу. Аналіз 

інтенсивності руху грошових коштів по джерелам надходження і по 

напрямкам вибуття. Аналіз структури відтоку грошових коштів. Розрахунок 

коефіцієнту рівномірності розподілу грошових потоків.  Аналіз звіту про рух 

грошових коштів за допомогою прямого і непрямого методів. Аналіз 

грошових потоків підприємства з використанням методу джерел. Аналіз 

притоку та відтоку грошових коштів. Показники збалансованості грошових 

потоків. Завдання та джерела аналізу дебіторської заборгованості.Аналіз 

структури дебіторської заборгованості за строками виникнення. Коефіцієнти 

оборотності дебіторської заборгованості. Аналіз ліквідності дебіторської 

заборгованості 

  

Тема  7 Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг 

 Завдання та джерела інформації  аналізу виробництва продукції, робіт 

і послуг. Факторний аналіз виконання плану за обсягом виробництва.  Аналіз 

асортименту випуску продукції. Розрахунок показників виконання плану 



асортименту 3 способами. Аналіз виконання договірних зобов’язань. Оцінку 

рівня ритмічності випуску продукції. Аналіз сортності продукції 

підприємства 

 
Тема  8 Загальна діагностика економіко-фінансового стану 

підприємства 

 Основних фактори, що визначають фінансову стабільність. Види 

загальних політик фінансування на підприємстві. Система абсолютних та 

відносних показників оцінки рівня фінансової стабільності використовується 

Типи поточної фінансової стабільності підприємства. Показники кількісної 

оцінки структури капіталу. Показники ліквідності та платоспроможності 

підприємства 
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