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ВСТУП 

 

Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування», освітньої програми 

«Фінансовий контроль та аудит»  розроблена згідно вимог Закону України «Про 

вищу освіту» № № 1556-VII від 01.07.2014 р.   

Мета вступного фахового випробування для вступу на здобуття освітнього 

ступеня «магістр»: з’ясувати  рівень теоретичних знань та практичних навичок 

абітурієнтів з метою формування рейтингового списку та конкурсного відбору 

вступників на навчання за освітнім ступенем «магістр» спеціальності 071 «Облік 

і оподаткування» в межах ліцензованого обсягу. 

Програма вступних випробувань укладена на основі навчальних програм 

таких  дисциплін:  

1. Аналіз господарської діяльності. 

2. Аудит. 

3. Фінансовий облік. 

4. Державний фінансовий контроль організацій і установ.                  

При підготовці до вступних фахових випробувань вступникам 

рекомендується користуватися основною, додатковою літературою та 

інтернет-ресурсами, список яких наведено у кінці програми. 
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Програма з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Розділ 1. Загальні положення дисципліни 

Тема 1.1. Аналіз господарської діяльності: предмет, об’єкт, зміст, 

завдання та роль в управління сучасним підприємством 

Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності 

підприємств і організацій. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 

Аналіз - основа складання прогнозів, бізнес - планів, виробничих завдань, 

програм, стратегії підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку, експрес - 

діагностики його техніко - економічного і фінансового стану. Роль економічного 

аналізу у здійснені контролю за виконанням виробничих завдань, програм, 

індикативних планів, планів - прогнозів, бізнес - планів, у проведенні 

діагностики ризику банкрутства підприємства. Економічний аналіз - ефективний 

спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення ефективності й якості роботи 

підприємств і організацій міського господарства. 

Предмет аналізу господарської діяльності. Об'єкти й суб'єкти аналізу. Зміст 

аналізу. Рівні проведення аналізу господарської діяльності підприємств і 

організацій. Мета аналізу господарської діяльності. Використання в 

економічному аналізі системи показників. 

Види економічного аналізу. Групування аналізу господарської діяльності. 

Основні вимоги, яким повинен відповідати економічний аналіз. Етапи аналізу 

господарської діяльності. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 

Аналіз господарської діяльності - ефективний спосіб виявлення внутрішніх 

резервів підвищення ефективності й якості роботи підприємств. 

Теоретична основа аналізу господарської діяльності. Його зв'язок з 

галузевими економіками, статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом, 

фінансами, плануванням, маркетингом, менеджментом, тощо. 

 

Тема 1.2. Метод та спеціальні прийоми аналізу господарської 

діяльності 

Аналіз і синтез - методи вивчання процесів і явищ природи та суспільства. 

Способи аналітичного розчленування досліджуваного об'єкта на складові 

частини. Використання аналітичного методу дослідження у різних галузях 

сучасної науки. Метод і методика економічного аналізу. 

Загальна (типова) і часткова (галузева) методика аналізу. Класифікація 

способів і прийомів аналізу за рівнем об'єктивності та рівнем аналітичності. 

Традиційні прийоми економічного аналізу. Характеристика традиційних 

способів аналізу. Деталізація показників. Порівняння, його застосування в 

аналізі. Види і методика статистичних групувань. Відносні та середні величини. 

Елементарні прийоми оброблення динамічних рядів. Балансовий прийом. 

Табличний і графічний прийоми. 

Логіка і методичні прийоми факторного аналізу. Алгоритм факторного 

аналізу. Методи детермінованого факторного аналізу: ланцюгових підстановок, 
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абсолютних і відносних різниць, індексний. Евристичні прийоми в 

економічному аналізі. 

 

Тема 1.3. Інформаційне забезпечення та організація аналізу 

господарської діяльності 

Зміст і поняття інформації. Інформація - важливий ресурс ринкової 

економіки. Комерційна таємниця, її межі та значення для суб'єктів 

господарювання. Характеристика і класифікація видів інформації. Інформаційна 

база економічного аналізу. Планово - нормативні, облікові, звітні й позаоблікові 

джерела інформації. 

Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. 

Перевірка вірогідності джерел інформації. Технічна і суттєва перевірка 

аналітичної інформації. Накопичення, обробка, систематизація, зберігання та 

використання аналітичної інформації. 

Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного 

аналізу. Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і 

заключний етапи економічного аналізу. Послідовність проведення аналізу 

господарської діяльності підприємства. Узагальнення, оцінка та оформлення 

результатів економічного аналізу. Форми узагальнення результатів аналізу 

господарської діяльності підприємств. Описова форма узагальнення результатів 

аналізу. Автоматизація аналітичної роботи. Розробка і класифікація аналітичних 

задач.  

Розділ 2.Управлінський аналіз 

Тема 2.1. Аналітичне обгрунтування виробничої програми та оцінка її 

виконання 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва 

продукції. Загальна модель й послідовність проведення аналізу. 

Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої 

продукції. 

Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції. Методи аналізу 

виконання плану за номенклатурою та асортиментом. Аналіз оновлення 

продукції. Аналіз сезонності та ритмічності виробництва (реалізації) продукції. 

Аналіз виконання договорів поставки продукції за асортиментом, якістю і 

термінами. Аналіз якості продукції за узагальнюючими показниками. Непрямі 

показники якості. 

 

Тема 2.2. Аналіз основних засобів підприємства 

Завдання та джерела аналізу основних засобів підприємств. Аналіз обсягу 

основних засобів за певну кількість періодів. Аналіз складу і структури основних 

засобів за різними ознаками: за натурально-предметним складом, призначенням, 

формою підпорядкування, власності, використанню у процесі виробництва та ін. 

Розрахунок впливу змін структури основних засобів на обсяг продукції (послуг) 

та інші економічні показники. 

Аналіз руху і технічного стану основних засобів. Аналітичні показники, що 

використовуються для аналізу руху основних засобів і їх технічного стану. 
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Аналіз фондоозброєності праці. Аналітичний розрахунок впливу 

фондоозброєності праці на кінцеві результати роботи підприємства. 

Вивчення складу і структури виробничого устаткування за різними 

ознаками: за видами, терміном експлуатації, зносом, часом роботи, 

продуктивністю та ін. Аналіз впливу кількості устаткування і ефективності його 

використання на виконання виробничої програми. 

Аналіз ефективності використання основних засобів. Аналітичні 

показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання 

основних засобів: фондовіддача, фондоємність продукції, рентабельність. 

Основні фактори, що впливають на зміну фондовіддачі й рентабельності 

основних фондів. Аналітичний розрахунок впливу факторів на зміну 

фондовіддачі й рентабельності основних засобів. Аналіз співвідношень темпів 

зміни показників фондовіддачі, фондоозброєності і продуктивності праці. 

Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на обсяг 

продукції (послуг). Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних чинників 

ефективності використання основних засобів на зміну обсягу продукції (послуг) 

підприємства. 

 

Тема 2.3. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства 

Значення та інформаційне забезпечення аналізу. Загальна модель аналізу 

матеріальних ресурсів. Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсів. Аналіз 

складу і структури матеріальних ресурсів. Аналіз руху матеріальних ресурсів. 

Аналіз стану виробничих запасів. Аналіз інтенсивності використання 

виробничих запасів. 

Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Аналіз загальних 

і питомих витрат матеріалів. Аналіз узагальнюючих і часткових показників 

ефективності використання матеріальних ресурсів. Факторних аналіз 

матеріаломісткості продукції. 

Аналіз факторів зміни й виявлення резервів зниження матеріаломісткості 

продукції та підвищення ефективності виробництва. 

 

Тема 2.4. Аналіз трудових ресурсів підприємства 

Основи класифікації трудових ресурсів підприємства. Завдання та джерела 

аналізу кадрового потенціалу підприємства. Аналітичні показники чисельності 

працівників, що використовуються для вивчення ефективності використання 

трудових ресурсів підприємства. 

Аналіз динаміки чисельності працівників за певну кількість періодів. Аналіз 

складу і структури чисельності працівників за ознаками статі, віку, стажу 

роботи, рівня освіти, кваліфікації, окремих спеціальностей, категорій та ін. 

Визначення впливу зміни структури чисельності працівників на виконання 

виробничої програми підприємства. 

Аналіз руху кадрів, вивчення причин і мотивів плинності робітників 

підприємства. Аналітичні показники, які використовуються для вивчення 

інтенсивності руху робочої сили на підприємстві. Аналіз використання фонду 

робочого часу. Вивчення ефективності використання календарного, табельного і 
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максимально можливого фондів робочого часу. Аналітичний розрахунок впливу 

окремих факторів на зміну фонду робочого часу. Аналіз внутрішньозмінних та 

цілоденних втрат робочого часу. Визначення економічного збитку, що 

завдається підприємству в зв'язку з втратами робочого часу. 

Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану 

продуктивності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, які 

впливають на зміну рівня продуктивності праці. Розрахунок впливу різних 

факторів на зміну рівня продуктивності праці. Розрахунок впливу 

продуктивності праці на обсяг виробництва продукції (послуг).  

 

Тема 2.5. Аналіз витрат підприємства та собівартості продукції 

Значення та джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства. 

Основні напрямки аналізу собівартості продукції (послуг). Аналіз виконання 

плану і динаміки витрат. Залежність витрат від обсягу виробленої продукції 

(послуг) та собівартості одиниці продукції (послуг). Розрахунок впливу окремих 

факторів на зміну витрат підприємств. 

Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат 

підприємства. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу. Система показників 

рівня витрат і собівартості продукції. Загальна модель аналізу витрат 

підприємства. 

Факторний аналіз окремих економічних елементів витрат. Аналіз витрат на 

матеріали. Показники використання матеріальних затрат. Матеріалоємкість 

продукції і матеріаловіддача. Аналітичний розрахунок впливу матеріальних 

затрат і матеріаловіддачі на зміну обсягу виробництва продукції. 

Аналіз рівня та динаміки, складу і структури витрат діяльності та їх зміни. 

Аналіз витрат на одну гривню вартості продукції. Аналіз операційних витрат 

підприємства за економічними елементами та статтями калькуляції, за 

залежністю від обсягів виробництва й збуту продукції, за місцями виникнення 

витрат, за об'єктами калькуляції. 

Аналіз виробничої собівартості продукції. Аналіз прямих матеріальних 

витрат. Аналіз прямих витрат на оплату праці. Аналіз непрямих витрат. Вибір 

показників оперативного аналізу та контролю витрат підприємства. Підрахунок і 

розробка заходів для реалізації виявлених резервів собівартості. 

 

Тема 2.6. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних 

зобов’язань 

Значення і джерела аналізу реалізації товарів підприємствами торгівлі. 

Основні напрямки аналізу доходів. Оцінка ступеня виконання плану і аналізу 

динаміки доходів за певну кількість періодів. 

Аналіз складу і структури доходів. Вивчення структурних змін в динаміці 

аналізованого показника. Аналіз доходів у розрізі окремих джерел, споживачів 

продукції, структурних підрозділів підприємства та окремих відрізків часу 

звітного періоду. Вивчення ступеня участі окремих підрозділів підприємства у 

формуванні його доходів. 
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Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої 

продукції (послуг) і середній тариф (ціна) одиниці продукції (послуг). 

Аналітичний розрахунок впливу окремих факторів на зміну доходів. 

Багатофакторний аналіз доходів. 

Аналіз маржинального доходу. Факторний аналіз маржинального доходу. 

Аналітичні показники - індикатори, що використовуються у процесі аналізу 

доходів. Порівняльний аналіз показників - індикаторів доходів. 

 

Тема 2.7. Аналіз фінансового стану підприємства  за даними фінансової 

звітності 

Фінансовий стан підприємства, його характеристика та оцінка. Організація 

аналізу фінансового стану в умовах застосування сучасних інформаційних 

технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану 

підприємства. 

Методика аналізу економічного потенціалу. Основи класифікації майна і 

джерел фінансування підприємства. 

Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства. Оцінка та аналіз 

динаміки майнового й фінансового потенціалу підприємства за абсолютною 

величиною, складом і структурою. 

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства: система 

показників; алгоритми розрахунку та критерії оцінки коефіцієнтів фінансової 

стійкості та платоспроможності. Інтегральна оцінка фінансової стійкості та 

платоспроможності підприємства. 

Аналіз ефективності використання активів і капіталу підприємства: система 

показників рентабельності  та інтенсивності  використання  засобів; алгоритми 

розрахунку  й  критерії  оцінки  коефіцієнтів,  інтегральна оцінка коефіцієнтів 

рентабельності та інтенсивності використання засобів. Загальна оцінка 

фінансового стану підприємства. 

 

Тема 2.8. Аналіз грошових потоків підприємства 

Характеристика грошових потоків підприємства. Рух грошових коштів як 

наслідок операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

Організація аналізу грошових потоків в умовах застосування сучасних 

інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу 

грошових потоків підприємства. 

Методика аналізу грошових потоків. Аналіз джерел утворення і напрямків 

витрачання грошових коштів. Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності 

підприємства. Визначення показників чистого руху грошових коштів за видами 

діяльності підприємства. Визначення загального показника чистого руху 

грошових коштів на основі балансу та на основі звіту про рух грошових коштів. 

Факторний аналіз загального показника чистого руху грошових коштів. Оцінка 

достатності, ліквідності та ефективності грошового потоку. 
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Тема 2.9. Аналіз прибутку і рентабельності 

Економічний зміст доходів, витрат і прибутку підприємства. Основи 

класифікації доходів і витрат підприємства. 

Організація аналізу фінансових результатів та рентабельності підприємства 

в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. 

Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансових результатів і 

рентабельності. 

Методика аналізу формування фінансових результатів підприємства. 

Аналіз динаміки доходів і витрат підприємства. Факторний аналіз доходів і 

витрат. 

Аналіз динаміки фінансових результатів. Факторний аналіз фінансових 

результатів: прибутку від операційної діяльності, прибутку від звичайної 

діяльності до оподаткування та чистого прибутку. 

Аналіз розподілу та ефективності використання чистого прибутку. 

Рентабельність підприємства, методика її оцінки та аналізу. 

 

Тема 2.10. Аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяльності 

підприємства 

Особливості аналізу і прогнозування показників фінансової звітності 

підприємства. Організаційно-інформаційна модель аналізу і прогнозування 

показників фінансової звітності підприємства. 

Моделі динамічного прогнозування фінансових показників. Детерміноване 

моделювання факторних систем. Балансові моделі управління джерелами 

фінансування. Етап прогнозування показників фінансових звітів на основі 

побудови балансових моделей. 

Прогнозування потенційного банкрутства підприємства. Особливості 

застосування індексів кредитоспроможності Альтмана, Копана і Гольдера, 

Тішоу, Таффлера. Використання системи формалізованих і неформалізованих 

критеріїв оцінки можливого банкрутства. Прогнозування показників 

платоспроможності. 

 

Тема 2.11. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 

Загальні положення аналізу інвестиційної діяльності. Класифікація 

інвестицій. Реальні (капітальні) і фінансові інвестиції. 

Організаційно-інформаційна модель аналізу інвестиційної діяльності 

підприємства. 

Аналіз реальних (капітальних) інвестицій. Характеристика стадій реального 

інвестування: стадія накопичення капіталу; стадія стримання доходу. Витратна і 

дохідна частини інвестиційного проекту. 

Аналіз витрат в умовах реального інвестування: первинні витрати, 

інвестиційні витрати, експлуатаційні витрати. 
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Аналіз доходів в умовах реального інвестування: первинні доходи, 

надходження від основної діяльності об'єкта інвестування; чистий дохід від 

інвестицій. 

Кількісна оцінка грошових потоків реального інвестування. Чистий 

приведений доход від реальних (капітальних) інвестицій (чиста теперішня 

вартість). 

Аналіз та оцінка ефективності реальних інвестицій за показниками 

рентабельності, внутрішньої норми доходу, терміну окупності. 

Аналіз реальних інвестицій в умовах інфляції та ризику. Аналіз 

альтернативних інвестиційних проектів: методика, система показників, критерії 

оцінки. Аналіз комбінацій інвестиційних проектів. Оцінка елементів грошового 

потоку портфеля інвестиційних проектів. Розрахунок показників ефективності 

комбінованих проектів (інвестиційного портфеля). 

Порівняльний аналіз проектів різної тривалості: методика аналізу, система 

показників, критерії оцінки. 

Аналіз фінансових інвестицій. Особливості аналізу фінансових інвестицій в 

умовах інфляції та ризику. Оцінка вартості цінних паперів залежно від їх видів. 

Концепція ризику, доходу і дохідності фінансових активів. Оцінка та аналіз 

ризику портфеля фінансових інвестицій. Модель взаємозв'язку ризику та 

дохідності. Визначення необхідної ставки доходу (очікуваної дохідності) 

цінного папера та премії за ризик вкладення капіталу.  

 

Розділ 3.  Аналіз діяльності фінансово – кредитних і бюджетних установ 

Тема 3.1. Аналіз діяльності фінансово – кредитних установ 

Предмет, зміст і завдання аналізу фінансово-господарської діяльності 

фінансово-кредитних установ. Аналіз зобов’язань та фінансових ресурсів. Аналіз 

ліквідності та ризикованості активів. Аналіз кредитоспроможності позичальника. 

Аналіз прибутку, рентабельності та показників ліквідності фінансово-кредитних 

установ. Аналіз ділової активності, фінансової стійкості та рейтингової оцінки 

установ. 

Тема 3.2. Аналіз  діяльності бюджетних установ 

Предмет, зміст і завдання аналізу фінансово-господарської діяльності 

бюджетних установ. Теоретичні та практичні основи діяльності бюджетних 

установ. Організація і техніка аналізу діяльності бюджетних установ. Загальний 

аналіз результативності діяльності та ресурсного забезпечення бюджетних 

установ. Аналіз виконання кошторису бюджетної установи. Аналіз балансу. 

Аналіз результатів діяльності бюджетної установи. 

 

Тема 3.3. Аналіз діяльності суб’єктів підприємництва малого бізнесу 

Організація аналізу суб’єктів малого підприємництва. Методологічні 

принципи формування інформації про доходи. Особливості аналізу витрат 

суб’єктами малого підприємництва. Аналіз заробітної плати, доплат, 

нарахування заробітної плати та утримань з неї. Аналіз доходів та готівкових 

коштів малих підприємств. Аналіз сплати єдиного соціального внеску. Аналіз 
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стану розрахункової дисципліни. Аналіз фінансових результатів. Особливості 

аналізу фінансової звітності малого бізнесу. 

 

 

Програма з дисципліни «АУДИТ» 

Тема 1. Поняття цілі та завдання аудиторської діяльності. Аудиторські 

послуги. Нормативно-правове регулювання аудиту. Обов’язковий та 

ініціативний аудит 

Сутність та значення аудиту. Історичні аспекти становлення та розвитку 

аудиту. Етапи розвитку аудиту. Сутність концептуальної основи аудиту. 

Сутність завдань з надання впевненості та огляду. Елементи завдань з надання 

впевненості. Завдання аудиту на макрорівні та макрорівні. Предмет аудиту. 

Ознаки аудиту. Сутність супутніх аудиту послуг. Види аудиторських послуг. 

Об’єкти аудиту за класифікаційними ознаками. Концептуальна основа аудиту. 

Концепції регулювання аудиторської діяльності у зарубіжних країнах. Умови 

домовленості на проведення аудиту. Класифікація видів аудиту.  

 

Тема 2. Професійна етика аудиторів. Стандарти аудиторської діяльності.  

Права, обов’язки та відповідальність сторін у ході аудиту 

Сутність Міжнародних стандартів контролю якості аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг(МСА). Правове положення 

Міжнародних стандартів аудиту і їх застосування. Мета застосування 

Міжнародних стандартів аудиту в світі. Хто виступає розробником 

загальноприйнятих стандартів аудиту. . Місія МФБ. Діяльність Ради з 

міжнародних стандартів аудиту та надання впевненості. Етичні та методологічні 

стандарти аудиту. Зміст кодексу професійної етики незалежних бухгалтерів. 

Принцип незалежності і які аспекти він має. Основні методологічні принципи 

аудиту.  Законодавче регулювання аудиту в Україні. Загальні принципи 

аудиторської діяльності за Міжнародними стандартами аудиту (МСА). 

Професійна відповідальність аудиторів. Діяльність професійних аудиторських 

організацій. Суб’єкти аудиторської діяльності. Види аудиторських фірм. 

Структура аудиторської фірми. Порядок атестації аудиторів. Відповідальність. 

Види відповідальності аудитора. Неналежне виконання професійних обов’язків 

аудиторів. Сутність внутрішньофірмових стандартів аудиту.  

 

Тема 3. Фінансова звітність як об’єкт аудиту. Документування аудиту. 

Планування аудиту фінансової звітності  

Аудит господарської діяльності та фінансової звітності підприємства. 

Проведення перевірки фінансової звітності підприємства. Ознаки та критерії 

оцінювання фінансової звітності аудитором. Мета та завдання аудиту фінансової 

звітності. Послідовність аудиту показників фінансової звітності.  Інформаційне 

забезпечення перевірки фінансової звітності. Якісні характеристики яким 

повинна відповідати фінансова звітність та підтвердження яких з них належить 

до компетенції аудитора. Перевірка фінансової звітності за МСА. Групи методів 

і методичних прийомів що застосовують аудитори у ході аудиторської перевірки 
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фінансової звітності. Прийоми документального контролю та способи, що 

можуть застосовуватись при аудиті фінансової звітності. Особливість методики, 

що застосовується в ході аудиту фінансової звітності.  

Планування в організаційних етапах аудиту. Вимоги до планування аудиту 

згідно з МСА. Лист-пропозиція,  Лист-зобов’язання. Характеристика 

стратегічного планування аудиту. Поточне планування аудиторської діяльності. 

Зовнішні і внутрішні чинники впливу на планування аудиту. Методика 

складання плану аудиту.  Програма аудиторської перевірки. Меморандум 

попереднього планування аудиту. Прядок, визначений МСА, підготовки та 

укладання Договору на проведення аудиту та надання аудиторських послуг.  

Питання  та фактори впливу на план аудиторської перевірки. Визначення 

тривалості етапів аудиторської перевірки. Відмінності загального плану і 

програми аудиту.  

 

Тема 4. Аудиторський ризик і його оцінка. Суттєвість помилки та 

порядок її визначення 

Аудиторський ризик,  його зміст. Класифікація ризиків в аудиті. 

Розрахунок аудиторського ризику. Принципи й засоби розрахунку 

аудиторського ризику. Різниця між помилками та шахрайством. Процес 

виявлення помилок та шахрайства в аудиторській роботі. Внутрішній контроль, 

його основні процедури. Структура внутрішнього контролю. Контрольне 

середовище. Оцінка внутрішнього контролю в аудиторській роботі.  

 

Тема 5. Методичні прийоми та процедури аудиту фінансової звітності 
Сутність методів аудиту. Види та класифікація методів, що 

використовуються аудитором. Загальнонаукові методи аудиту. Власні методи 

аудиту. Сутність органолептичних методів аудиту. Способи документального 

контролю в аудиті. Розрахунково-аналітичні методи аудиту. Методи 

узагальнення та реалізації аудиту. Сутність аудиторських процедур. Процедури 

по суті та способи тестування. Сутність аналітичних процедур. Ознаки та 

критерії оцінювання фінансової звітності аудитором. Методики аудиторської 

перевірки. 

 

Тема 6. Аудиторські докази та аудиторські процедури. Вибірковий 

метод в аудиті 

Аналітичні процедури в аудиторській роботі. . Інформація, що 

відображається в робочих документах аудитора. Поняття і сутність 

аудиторських доказів. Види аудиторських доказів, їх характеристика. 

Класифікаційна характеристика аудиторських доказів. Методи та прийоми 

аудиту під час отримання аудиторських доказів. Комп'ютерні методи та 

програмні засоби аудиту. Сутність аудиторської вибірки. Взаємозв’язок вибірки 

та аудиторського ризику. Фактори, що впливають на розмір вибірки. 

Статистичні та нестатистичні прийоми вибірки. Сутність монетарної вибірки та 

кількісних прийомів вибірки. Види поділу документації в аудиті.  Попередня 
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документація в аудиті. Функції робочих документів аудитора. Фактори впливу 

на форму і зміст робочих документів. Інформація, що включається в робочу 

документацію. Ознаки класифікації робочих документів аудитора. Папка 

клієнта. 

 

 Тема 7. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. Аудиторський 

звіт 

Необхідність проведення аналізу при перевірці фінансової звітності. 

Напрями здійснення аналізу при перевірці фінансової звітності. Причини 

виникнення помилок у фінансових звітах. Параметри здійснення економічного 

та фінансового аналізу при перевірці фінансової звітності. 

Призначення та основні елементи аудиторського висновку. Підсумкова 

оцінка суттєвості виявлених відхилень та їх впливу на фінансову звітність 

підприємства. Безперервність діяльності підприємства. Зміст поняття "подальші 

події" та їх вплив на вид аудиторського висновку. Події, що потребують 

коригування. Події, що потребують розкриття. Подій після дати балансу за 

МСБО і П(С)БО. Документація, що складається на завершальній стадії 

аудиторської перевірки. Визначення типу аудиторського висновку. Розділи 

аудиторського висновку. Структура аудиторського висновку. Інформація, що 

наводиться у вступному параграфі аудиторського висновку. Обов'язкові дані, які 

повинен містити будь-який аудиторський звіт. Обов'язкові дані, які повинен 

містити будь-який аудиторський висновок. МСА, які регулюють порядок 

складання аудиторських звітів. Інформація, що наводиться в заголовку 

аудиторського висновку. Модифіковані аудиторські висновків та їх 

характеристика. Умовно-позитивний висновок. Негативний висновок.  

Відмовний висновок. Обставини щодо відмови від видачі аудиторського 

висновку. Різниця між висновком і звітом аудитора. Сутність аудиторського 

звіту. Звіт з надання впевненості.  Сутність аудиторського висновку.  

 

Тема 8. Методика аудиту установчих документів та облікової 

політики підприємства 

Мета аудиту установчих документів підприємства. Завдання  аудиту 

установчих документів підприємства. Законодавча база аудиту установчих 

документів. Інформаційне забезпечення аудиту установчих документів.  

Планування аудиту установчих документів. Принципи планування аудиту. 

Етапи планування аудиту установчих документів.  

Розробка алгоритму аудиту установчих документів підприємства та 

узагальнення результатів аудиту. Основні етапи перевірки.  

Поняття облікової політики та її законодавче регулювання. 

Аудит облікової політики підприємства та його завдання. Об’єкти аудиту 

облікової політики. Робочі документи з аудиту установчих документів та 

облікової політики підприємства. 
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Тема 9. Методика аудиту необоротних активів 

Завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними 

активами. Сутність та класифікація. Послідовність аудиту необоротних активів. 

Інформаційне забезпечення аудиту. 

Аудит операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів: 

нематеріальних активів та основних засобів. Оцінка вартості необоротних 

активів та повнота відображення в обліку та звітності. Аудит нарахування 

амортизації (зносу) необоротних активів. Аудит облікової політики щодо обліку 

та  нарахування амортизації. Аудит затрат на ремонт та передачі в оренду 

основних засобів. Основні етапи перевірки фінансової оренди. Аудит  

фінансових інвестицій та капітальних вкладень. Перевірка та аналіз оцінки 

справедливої вартості. Аудит інших необоротних активів. Аудит необоротних 

активів, що утримуються  для продажу, та групи вибуття. Робочі документи з 

аудиту необоротних активів. 

 

Тема 10. Методика аудиту запасів і витрат діяльності 

Аудит збереження, обліку і руху матеріальних цінностей. Об’єкти та 

предмет аудиту матеріальних цінностей та витрат діяльності. Джерела 

інформації для аудиту обліку запасів. Мета та завдання  аудиту оцінки,  

збереження, обліку і руху матеріальних цінностей. 

Методика аудиту матеріальних цінностей. Методи оцінки запасів. 

Джерела інформації та методичні прийоми аудиту операцій з матеріальними 

цінностями. Аудит товарних запасів. Аудит сільськогосподарської продукції. 

Аудит інших оборотних запасів. 

Аудит незавершеного виробництва, готової продукції та собівартості. 

Капіталізація та списання витрат звітного періоду Методика аудиту витрат 

діяльності та витрат майбутнього періоду. Мета та аудиторські процедури 

аудиту витрат діяльності. Класифікація витрат. Аудит розподілу та списання 

витрат на результати діяльності. Робочі документи з аудиту запасів і витрат 

діяльності. 

 

Тема 11. Методика аудиту дебіторської заборгованості та інших 

оборотних активів  

Методика аудиту дебіторської заборгованості. Завдання та методи аудиту 

дебіторської заборгованості. Аудит облікової політики з оцінки дебіторської 

заборгованості. Аудит дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги та 

доцільність резерву сумнівних боргів. Запити контрагентам на підтвердження. 

Аудит, аналіз стану дебіторської заборгованості по розрахунках з бюджетом та 

соціальними службами. Аудит розрахунків з підзвітними особами та 

працівниками. Аудит поточних фінансових інвестицій.  Аудит іншої поточної та 
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довгострокової дебіторської заборгованості. Робочі документи з аудиту 

дебіторської заборгованості та інших оборотних активів. 

 

 

Тема 12.  Методика аудиту грошових коштів та їх еквівалентів 

Методика аудиту грошових коштів. Послідовність аудиту грошових 

коштів. Характеристика етапів аудиту грошових коштів. Типові порушення, що 

виявляються при аудиті грошових коштів. 

Методика аудиту грошових коштів у касі підприємства. 

Методика аудиту грошових документів та грошових коштів у дорозі. 

Методика аудиту операцій з еквівалентами грошових коштів. Поняття 

еквівалентів грошових коштів та їх особливості.  

Методика аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку. Основні 

питання та послідовність аудиторської перевірки поточних рахунків. Завдання 

аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку. Робочі документи з 

аудиту грошових коштів та їх еквівалентів. 

 

Тема 13. Методика аудиту складових власного капіталу, доходу 

Аудит формування та використання власного капіталу. Сутність та 

складові власного капіталу. Мінімальні розміри статутного капіталу для різних 

видів підприємств. Етапи та основні завдання проведення аудиту власного 

капіталу. Аудит  внесеного капіталу. Аудит сформованого капіталу. Аудит 

розподіленого капіталу. 

Мета, завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення 

аудиту доходів підприємства. Сутність доходів. Об’єкти та предмет аудиту 

операцій з обліку доходів 

Методика аудиту доходів підприємства. Класифікація доходів від різних 

видів діяльності. Правила визнання доходів. 

Мета, завдання та об’єкти аудиту фінансових результатів. Чистий 

прибуток та методика його визначення. Нормативне забезпечення аудиту 

доходів і фінансових результатів. 

Методи та етапи проведення аудиту фінансових результатів. Робочі 

документи з аудиту складових власного капіталу, доходу та фінансового 

результату. 

 

Тема 14.  Методика аудиту довгострокових зобов’язань та забезпечень 

Аудит довгострокових зобов’язань. Мета, основні завдання та етапи 

аудиту  довгострокових позик і зобов’язань. Аналіз політики та стратегії щодо 

цілей та завдань кредитної політики підприємства. Аудит забезпечень 

підприємства. Призначення та методика формування та використання. Аудит 

фондів майбутніх витрат та платежів (Фонди матеріального стимулювання, 

виплати випускних, матеріальної допомоги, гарантійного обслуговування). 

Обгрунтованість створення,  відповідність  використання. 

Аудит і оцінка кредитів банку. Складові кредитного портфеля. Основні 

завдання аудиту кредитного портфеля.  Аудит відстрочених податкових 
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зобов’язань та активів. Оцінка та аудит цільового фінансування. Робочі 

документи з аудиту довгострокових зобов’язань та забезпечень. 

 

Тема 15. Методика аудиту розрахунків з постачальниками та іншими 

поточними зобов'язанням 

Завдання, джерела та організація аудиту поточних зобов’язань. Методика 

аудиту поточних зобов’язань. Аудит облікової політики: економічна сутність 

зобов’язань та місце поточних зобов’язань в їх структурі залучених джерел 

підприємства. Аудит визнання та оцінки поточних зобов’язань.  Класифікація 

поточних зобов’язань. Аудит організації та методики обліку поточних 

зобов’язань підприємств. Аудит короткострокових кредитів,  прострочених 

позик та поточних зобов’язань за довгостроковими кредитами.  

 Аудит організації та методики обліку кредиторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги. Аудит обліку інших видів поточних зобов’язань 

підприємств. Аудит порядку відображення інформації про поточні зобов’язання 

у фінансовій звітності. Робочі документи з аудиту розрахунків з 

постачальниками та іншими поточними зобов'язанням. 

   

Тема 16.   Методика аудиту податкових зобов’язань. Методика аудиту 

розрахунків з оплати праці 

Завдання аудиту  податкових зобов’язань. Методика проведення аудиту 

податкових зобов’язань. Перевірка документів та видів зобов’язань, які несе 

підприємство. Запити на підтвердження. Аудит обліку, повноти, звітності та 

своєчасного погашення податкових зобов’язань. Аудит податкових зобов’язань 

за видами податків: податок на прибуток, ПДВ, податок на доходи фізичних 

осіб, податок на землю, рентні платежі та інше. 

Завдання аудиту  розрахунків з оплати праці. Методика проведення аудиту 

розрахунків з оплати праці. Аудит кадрових документів, документів з 

нарахування та виплати оплати праці. Аудит та аналіз форм нарахування та 

оплати. Перевірка відповідності, повноти та умов зберігання документів з 

оплати праці. Аудит розрахунків по соціальним виплатам та зобов’язанням. 

Опитування як аудиторський доказ. 

Робочі документи з аудиту податкових зобов’язань та оплати праці 

 

Тема 17. Методика аудиту фінансової звітності. Узагальнення 

результатів аудиту 

Мета, загальні принципи і джерела інформації аудиту фінансової звітності.  

Аудит фінансової звітності. Завдання та основні питання аудиту 

фінансової звітності. Види фінансової звітності, що підтверджується аудитором. 

Відповідальність аудитора за фінансову звітність. Умови настання 

відповідальності. Заходи мінімізації відповідальності аудитора. Робочі 

документи з аудиту фінансової звітності. 

Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку. Види 

аудиторських висновків та їх зміст. Елементи аудиторського висновку. МСА 

Аудиторські висновки та звітування. Спеціалізовані сфери. Звіт незалежного 
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аудитора з надання впевненості. Інші форми висновків. Звітування аудиторів. 

 

 

Програма з дисципліни «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Сутність і мета фінансового обліку. Предмет і об’єкти фінансового обліку. 

Завдання фінансового обліку в сучасних умовах. Регулювання фінансового 

обліку та фінансової звітності в Україні. 

Місце фінансового обліку серед інших облікових дисциплін. 

Взаємозв’язок фінансового обліку з управлінським та податковим обліком. 

Методичні прийоми фінансового обліку. Принципи фінансового обліку. 

Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. Облікова політика 

підприємства як інструмент організації фінансового обліку. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Завдання фінансового обліку в управлінні грошовими потоками на 

підприємстві. 

Облік коштів у касі. Нормативні документи з регулювання обігу готівки. 

Організація готівкових розрахунків. Документальне оформлення готівкових 

операцій. Ведення касової книги. Звіт касира, його перевірка та опрацювання в 

бухгалтерії. Інвентаризація коштів у касі. Облік готівкових операцій. 

Особливості обліку касових операцій з іноземною валютою. Синтетичний та 

аналітичний облік готівкових операцій. 

Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з регулювання 

використання рахунків у банках. Характеристика форм безготівкових 

розрахунків. Документальне оформлення наявності та руху коштів на рахунках у 

банках. Синтетичний та аналітичний облік коштів на рахунках у банках. 

Особливості обліку коштів на рахунках в іноземній валюті. 

Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. Облік 

грошових документів. 

Узагальнення інформації щодо обліку грошових коштів у фінансовій 

звітності. 

 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 

Значення фінансового обліку в управлінні дебіторською заборгованістю. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська 

заборгованість". Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. 

Сумнівна та безнадійна дебіторська заборгованість. 

Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з 

покупцями і замовниками. Облік заборгованості за одержаними 

короткостроковими векселями. Облік розрахунків за виданими авансами. Облік 

розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків з підзвітними 

особами. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік 

розрахунків з іншими дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів. 
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Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за 

майно, що передано у фінансову оренду. Облік заборгованості за одержаними 

довгостроковими векселями. Облік іншої довгострокової дебіторської 

заборгованості. 

Узагальнення інформації щодо обліку дебіторської заборгованості у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 4. Облік фінансових інвестицій 

Значення обліку в управлінні фінансовими інвестиціями. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 12 "Фінансові інвестиції". Сутність, види та 

оцінка фінансових інвестицій. 

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік цінних паперів. Особливості 

бухгалтерського обліку різних видів цінних паперів: акцій, облігацій. Облік 

інших поточних фінансових інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових 

інвестицій, що надають право власності. Облік фінансових інвестицій за 

методом участі в капіталі. Облік фінансових інвестицій до погашення. 

Узагальнення інформації щодо обліку фінансових інвестицій у фінансовій 

звітності. 

 

Тема 5. Облік запасів 

Значення фінансовою обліку в управлінні запасами. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 «Запаси». Визначення та класифікація запасів. 

Визнання запасів. Оцінка запасів. 

Облік виробничих запасів. Характеристика рахунків. Документальне 

оформлення руху виробничих запасів. Облік виробничих запасів у місцях 

зберігання. Синтетичний та аналітичний облік виробничих запасів. Особливості 

обліку малоцінних та швидкозношуваних предметів. 

Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. 

Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік незавершеного 

виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. 

Облік товарів. Документальне оформлення руху товарів. Синтетичний та 

аналітичний облік товарів. 

Інвентаризація запасів та облік її результатів. 

Узагальнення інформації щодо обліку запасів у фінансовій звітності. 

 

Тема 6. Облік основних засобів та інших  

необоротних матеріальних активів 

Значення фінансового обліку в управлінні матеріальними необоротними 

активами. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 "Основні засоби". 

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Амортизація основних 

засобів. Зменшення корисності (відновлення) основних засобів. 

Облік основних засобів. Характеристика рахунків з обліку операцій з 

основними засобами. Документальне оформлення руху основних засобів. 

Синтетичний та аналітичний облік основних засобів. Облік надходження 
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основних засобів. Облік ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік 

переоцінки. Облік амортизації. Облік, вибуття основних засобів. Облік орендних 

операцій. Інвентаризація основних засобів та облік її результатів. Особливості 

обліку інших необоротних матеріальних активів. Узагальнення інформації щодо 

обліку основних засобів та інших необоротних матеріальних активів у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 

Значення фінансового обліку в управлінні нематеріальними активами. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 "Нематеріальні активи . 

Визначення і класифікація нематеріальних активів. Визнання та оцінка 

нематеріальних активів. Переоцінка нематеріальних активів. Амортизація 

нематеріальних активів. Зменшення корисності (відновлення) 

нематеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. Характеристика рахунків. Документальне 

оформлення операцій з нематеріальними активами. Синтетичний та 

аналітичний облік нематеріальних активів. 

Узагальнення інформації щодо обліку нематеріальних активів у 

фінансовій звітності. 

 

Тема 8. Облік зобов’язань 

Значення фінансового обліку в управлінні зобов’язаннями. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання». Визначення та 

класифікація зобов’язань. Визнання та оцінка зобов’язань. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Облік зобов’язань за виданими векселями. 

Облік розрахунків за одержаними авансами. 

Облік кредитних операцій. 

Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків з персоналом. 

Облік розрахунків за соціальним внеском. 

Облік розрахунків за податками та іншими обов’язковими платежами. 

Облік розрахунків з учасниками. 

Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями та з фінансової оренди. 

Облік розрахунків за нарахованими відсотками. 

Облік розрахунків з іншими кредиторами. 

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

Інвентаризація зобов’язань та облік її результатів. 

Узагальнення інформації щодо обліку зобов’язань у фінансовій звітності 

 

Тема 9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 

Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результатами 

діяльності підприємства. Методика формування фінансових результатів. 

Визначення нерозподілених прибутків (непокритих збитків). 

Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід». 

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

фінансових доходів. Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік 

надзвичайних доходів. Облік доходів майбутніх періодів. 

Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 "Витрати". 

Визначення та склад витрат. Облік витрат операційної діяльності. Облік 

фінансових витрат. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з 

податку на прибуток. Облік надзвичайних витрат. Облік витрат майбутніх 

періодів. 

Облік прибутку, використаного у звітному періоді. 

Облік нерозподіленою прибутку як складової власного капіталу. Облік 

непокритих збитків. 

Облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

Узагальнення інформації щодо обліку доходів, витрат та фінансових 

результатів у фінансовій звітності. 

 

Тема 10. Облік статутного, додаткового та резервного капіталу 

Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення 

та структура власного капіталу. 

Облік зареєстрованого (пайового) капіталу. Облік формування 

зареєстрованого (пайового) капіталу. Облік зміни статутного капіталу. Облік 

неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу. 

Облік капіталу в дооцінках. Облік резервного капіталу. 

Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. 

Безоплатно одержані необоротні активи. 

Узагальнення інформації щодо обліку статутного, додаткового та 

резервного капіталу у фінансовій звітності 

 

 

Програма з дисципліни «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ 

ОРГАНІЗАЦІЙ І УСТАНОВ» 

Тема 1. Теоретико-методологічні основи державного фінансового контролю 

та шляхи його реформування 
Сутність державного фінансового контролю, його основні завдання, 

суб'єкти, об'єкти, мета та принципи здійснення. Проблеми правового 

регулювання та законодавче визначення принципів організації і реалізації 

державного фінансового контролю. Методи фінансового контролю.  

 

Тема 2. Особливості проведення органом державного фінансового контролю 

державного фінансового аудиту, перевірки та інспектувань 

Основи побудови організаційної структури державного фінансового 

контролю. Нормативна база організації державного фінансового контролю. 

Класифікація державного фінансового контролю за суб’єктами його 

ініціювання. Види і форми державного фінансового контролю. 
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Тема 3. Контроль збереження майна, використання оборотних та 

необоротних активів 

Сутність, мета, завдання та методичні прийоми контролю збереження 

власності. Контроль збереження власності та організація відповідальності 

суб'єктів господарювання. Контроль добору і призначення працівників на 

посади з матеріальною відповідальністю. Завдання, джерела інформації та 

основні напрями контролю операцій з оборотними активами.. 

Нормативно-законодавча база. Контроль обґрунтованості бухгалтерських 

записів. Сутність і завдання контролю операцій з основними засобами. Об'єкти і 

джерела інформації. Перевірка наявності, збереження і ефективності 

використання основних засобів. Документальна перевірка операцій із 

надходження і вибуття основних засобів. Контроль правильності нарахування 

амортизації (зносу) основних засобів. Особливості проведення інвентаризації 

нематеріальних активів. Контроль незавершеного будівництва. Контроль 

операцій щодо ліквідації заборгованості по розтратах, нестачах, крадіжках. 

Узагальнення і прийняття рішень за результатами контролю та інспектування. 

 

Тема 4. Ревізія банківських операцій, розрахунково-платіжної дисципліни, 

розрахунків з підзвітними особами 

Завдання, джерела інформації та основні напрями контролю. Перевірка 

дотримання правил здійснення операцій на рахунках в установах банків. Основні 

завдання контролю розрахункових операцій. Джерела інформації для перевірки 

розрахункових операцій. Контроль достовірності виникнення кредиторської та 

дебіторської заборгованості. Перевірка порядку реєстрації та взяття на облік 

зобов'язань. Контроль розрахунків із підзвітними особами. Контроль 

обґрунтованості бухгалтерських записів і облікових регістрах. Систематизація 

та узагальнення матеріалів контролю. 

 

Тема 5. Ревізія використання трудових ресурсів та фонду оплати праці 

Використання трудових ресурсів і фонду оплати праці як об'єкт державного 

фінансового контролю. Завдання контролю та інспектування використання 

трудових ресурсів і фонду оплати праці. Перевірка правильності планування 

видатків на оплату праці. Перевірка виплат заробітної плати за трудовими 

угодами. Узагальнення матеріалів контролю та їх реалізація. 

 

Тема 6. Контроль за правильністю складання і виконання кошторисів 

бюджетних установ 

Мета і завдання перевірки кошторису бюджетних установ. Правомірність 

затвердження кошторису бюджетної установи. Перевірка обґрунтованості 

показників видатків у кошторисі бюджетної установи. Обґрунтованість 

показників видатків загального фонду кошторису бюджетної установи. 

Обґрунтованість внесення змін до кошторису. Перевірка дотримання 

законодавчих вимог щодо виконання кошторису.  
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Тема 7. Ревізія операцій з утворення на використання власних 

надходжень 

Перевірка планування доходів спеціального фонду кошторису бюджетної 

установи. Перевірка витрат спеціального фонду кошторису бюджетної установи. 

Перевірка дотримання законодавчих вимог щодо використання власних 

надходжень. Узагальнення матеріалів контролю та їх реалізація. 

 

Тема 8. Аудит та інспектування діяльності установ та організацій охорони 

здоров'я 
Аудит правильності планування видатків на медикаменти та 

перев'язувальні засоби. Перевірка дотримання вимог щодо використання коштів, 

спрямованих на закупівлю медикаментів. Перевірка обліку та використання 

наркотичних, психотропних лікарських засобів та прекурсорів. Перевірка 

порядку обліку та законність списання спирту. Перевірка правильності 

розрахунків видатків на харчування.  

 

Тема 9. Аудит та інспектування діяльності закладів культури 
Сутність, завдання, мета та методичні прийоми аудиту й інспектування 

закладів культури. Контроль та інспектування збереження і використання майна, 

запасів і витрат на утримання закладів культури. Контроль звітності закладів 

культури. Контроль власних надходжень закладів культури. Перевірка виплати 

авторської винагороди. Узагальнення і прийняття рішень за результатами аудиту 

та інспектування. 

 

Тема 10. Аудит та інспектування діяльності закладів освіти 
Перевірка законності надання освітянських послуг. Перевірка акредитації 

вищих навчальних закладів. Перевірка атестації професійно-технічних 

навчальних закладів. Перевірка виконання навчальними закладами доведених 

завдань та виконання зобов'язань за договорами з підготовки фахівців. Перевірка 

порядку призначення стипендій. Перевірка правильності визначення розмірів 

стипендій. Узагальнення і прийняття рішень за результатами аудиту та 

інспектування. 

 

Тема 11. Аудит та інспектування діяльності бюджетних науково-дослідних 

організацій 
Перевірка дотримання законодавства з питань атестації та реєстрації 

науково-дослідних установ. Перевірка цільового використання коштів, 

передбачених на фундаментальні дослідження. Аналіз кошторисів 

науково-дослідних тем. Аналіз розрахунків наукової діяльності. Узагальнення і 

прийняття рішень за результатами аудиту та інспектування. 

 

Тема 12. Аудит та інспектування дошкільних дитячих закладів 
Завдання, джерела інформації і методичні прийоми аудиту та інспектування 

послуг дошкільних дитячих закладів. Аудит кошторису видатків на утримання, 
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використання бюджетних асигнувань та інших джерел фінансування установ 

дошкільних дитячих закладів. Узагальнення результатів аудиту. 

 

 

 

Тема 13. Аудит ефективності виконання бюджетної програми 

Організація аудиторського процесу. Орієнтовна послідовність дій 

виконавців. Розкриття основних методів аудиту: аналіз, обстеження, 

опитування, інтерв'ювання, анкетування, збір інформації. Реалізація результатів 

аудиту ефективності виконання бюджетної програми. 

 

Тема 14. Контроль розрахунків платників податку на прибуток 
Завдання та направлення контролю розрахунків платників податку на 

прибуток. Перевірка організації і стану податкового обліку. Методичні прийоми 

і способи виявлення порушень. Перевірка правильності визначення бази 

оподаткування по звітних періодах. Контроль правильності визначення обсягу 

податку на прибуток у розрахунку до декларації. Узагальнення та 

систематизація виявлених порушень.  

 

 

Тема 15. Контроль розрахунків платників податку на додану вартість 
Завдання та направлення контролю розрахунків платників податку на 

додану вартість. Контроль реєстрації платника податку, правильності 

визначення об'єктів оподаткування податком на додану вартість. Правомірність 

пільгового оподаткування окремих видів діяльності чи господарської операції; 

окремих платників ПДВ. Контроль повноти та своєчасності розрахунків із 

бюджетом по ПДВ. Узагальнення інформації про виявлені порушення. 

 

Тема 16. Контроль розрахунків платників акцизного податку 
Контроль реєстрації платника податку. Контроль правильності визначення 

обсягу бази оподаткування акцизним податком по звітних місяцях року. 

Контроль правильності застосування нормативних ставок оподаткування при 

реалізації товарів, які вироблені та реалізуються в Україні, імпортованих з інших 

країн. Особливості контролю нарахування та сплати акцизного податку при 

здійсненні експертно-імпортних операцій. Узагальнення результатів ревізії, 

щодо оподаткування та розрахунків, термінів сплати акцизного податку.  

 

Тема 17. Контроль розрахунків по податках із суб'єктами малого 

підприємництва 
Визначення суб'єкта малого підприємництва як об'єкта оподаткування. 

Особливості обліку та звітності малого підприємства як об'єкта контролю. 

Перевірка дотримання Податкового кодексу України, щодо застосування 

єдиного податку на підприємницьку діяльність. Правомірність застосування 

спрощеної системи оподаткування. Методика перевірки нарахування податків та 
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їх внесення до бюджету. Оформлення результатів перевірки. Узагальнення 

матеріалів перевірки та їх реалізація. 

 

Тема 18. Контроль розрахунків по місцевих податках і зборах 
Завдання та напрями контролю розрахунків по місцевих податках і зборах. 

Види  місцевих податків та зборів, по яких здійснюється розрахунки. Контроль 

повноти та своєчасності розрахунків із бюджетом по звітних періодах у розрізі 

видів місцевих податків та зборів. 

 

Тема 19. Контроль виконання місцевих бюджетів 

Основні напрями аудиту та інспектування фінансових органів місцевих 

державних адміністрацій. Перевірка видаткової частини бюджетів: 

обґрунтованість планування видатків. Обґрунтованість внесення змін до 

кошторисів видатків розпорядників коштів, бюджетних організацій. Оцінка 

виконання видаткової частини бюджету.  

 

Тема 20. Поточний контроль виконання Державного бюджету України 
Мета та основні завдання поточного контролю виконання Державного 

бюджету в системі Державної казначейської служби України, 

нормативно-правова база, що його регулює. Контроль використання коштів 

державного бюджету. Контроль повноти та своєчасності зарахування 

фінансування. Контроль касових та фактичних видатків на утримання 

розпорядників.  

 

Тема 21. Контроль ефективності та використання Державного бюджету 

України 

Мета та основні завдання контролю Рахункової палати України. 

Особливості організації контрольно-ревізійної роботи. Нормативно-правова 

база та методичні прийоми і способи виявлення порушень та зловживань. 

Перевірка доцільності та ефективність використання коштів, встановлення 

фактів витрат із порушенням чинного законодавства. Витрати бюджетних 

коштів та коштів спеціального фонду на утримання апарату міністерств, 

відомств. Узагальнення інформації щодо виявлених порушень, прийняття 

рішень за результатами контролю. 

 

Тема 22. Узагальнення результатів контролю та формування 

контроль-ревізійної інформації в ДАС 

Форми і методичні прийоми узагальнення результатів державного 

фінансового контролю. Акт комплексної ревізії, його структура і методика 

складання. Акт перевірки окремих питань фінансово-господарської діяльності та 

методика його складання. Оприлюднення результатів контрольної роботи 

органами ДАС. Порядок реагування контролюючих органів на виявлені 

порушення. 
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2 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ, СТРУКТУРА ОЦІНКИ  

І ПОРЯДОК ОЦІНЮВАННЯ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ВСТУПНИКІВ 

 

 

1 Тестування триває 1 годину (60 хвилин).  

2. Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати лише одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 

3. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (4 бали). 

4. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то виставляється 0 

балів. 

5. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт, складає 200. 

6. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 100. 

7. Факт ознайомлення вступника з правилами проведення тестування та 

інструкцією засвідчується його особистим підписом на обкладинці бланку 

тестових завдань. Будь-які позначки на бланку тестових завдань, які можуть 

дешифрувати роботу вступникові робити суворо заборонено. 
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