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ВСТУП 

 

Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього ступеня 

«магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» спеціалізації «Фінансовий 

контроль» розроблена у відповідності до нормативно-законодавчої бази України 

щодо здобуття вищої освіти. 

Метою програми є забезпечення вступників необхідною інформацією 

стосовно структури та змісту вступних випробувань з метою своєчасної, якісної 

підготовки до вступних випробувань, а також створення необхідних умов для 

оцінки знань, набутих здобувачами вищої освіти бакалаврського рівня. 

Програма вступних випробувань містить такі розділи: 

1. Аналіз господарської діяльності 

2. Аудит 

3. Фінансовий облік 

4. Державний фінансовий контроль.



1. Програма з дисципліни «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Тема 1. Місце і роль аналізу господарської діяльності в інформаційній 

системі управління 

Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності 

підприємств і організацій. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 

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

завдань, програм, стратегії підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку, 

експрес - діагностики його техніко - економічного і фінансового стану. 

Економічний аналіз - ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів 

підвищення ефективності й якості роботи підприємств і організацій міського 

господарства. 

Предмет економічного аналізу. Об'єкти й суб'єкти аналізу. Зміст аналізу. 

Види економічного аналізу. Групування економічного аналізу за широтою 

(характером) порівняння, обсягом аналізованих об'єктів (показників, питань), 

ступенем повторювання аналітичної роботи, часом проведення аналізу, 

ступенем охоплення аналізом досліджуваного об'єкта (показника), аспектами 

(напрямками) досліджування, суб'єктами (користувачами) аналізу, способами 

проведення аналізу, його функціями та ін. Коефіцієнтний, горизонтальний і 

вертикальний аналізи. 

Етапи розвитку аналізу господарської діяльності як наукової дисципліни. 

 

Тема 2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності 

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

Способи аналітичного розчленування досліджуваного об'єкта на складові 

частини. 

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

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

Традиційні прийоми економічного аналізу. 

Логіка і методичні прийоми факторного аналізу. Алгоритм факторного 

аналізу. Методи детермінованого факторного аналізу: ланцюгових підстановок, 

абсолютних і відносних різниць, індексний. Евристичні прийоми в 

економічному аналізі. 

 

Тема 3. Інформаційна база та організація аналізу господарської 

діяльності 

Зміст і поняття інформації. Інформація - важливий ресурс ринкової 

економіки. Характеристика і класифікація видів інформації. 

Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. 

Репрезентативність (при вибірковому аналізі), повнота, аналітичність, 

раціональність, своєчасність надходження і достовірність інформації. 

Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного 

аналізу. Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і 

заключний етапи економічного аналізу. 



Автоматизація аналітичної роботи. Використання ЕОМ в економічному 

аналізі. Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого 

банку даних для розв'язування аналітичних задач. 

 

Тема 4. Аналіз ресурсного потенціалу підприємства 

Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу 

підприємства. Загальні положення аналізу ресурсного потенціалу 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 укомплектованості підприємства кадрами. 

Аналіз руху кадрів, вивчення причин і мотивів плинності робітників 

підприємства. 

Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану 

продуктивності праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, які 

впливають на зміну рівня продуктивності праці. 

Розрахунок впливу продуктивності праці на обсяг виробництва продукції 

(послуг). Визначення частки приросту виробленої продукції (послуг), яку 

одержано у зв'язку із зростанням продуктивності праці. 

Вивчення впливу трудових факторів на зміну виробничої програми 

підприємства. 

Завдання та джерела аналізу основних фондів підприємств. Аналіз складу і 

структури основних фондів за різними ознаками: за натурально - предметним 

складом, призначенням, формою підпорядкування, власності, використанню у 

процесі виробництва та ін. 

Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналітичні 

показники, що застосовуються для вивчення ефективності використання 

основних фондів: фондовіддача, фондоємність продукції, рентабельність. 

Основні фактори, що впливають на зміну фондовіддачі й рентабельності 

основних фондів. Побудова економіко - математичних моделей показників 

фондовіддачі та рентабельності основних фондів. 

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 узагальнювальних 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 5. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції 

промислових підприємств 

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. 

Мета і завдання аналізу реалізації продукції в умовах ринкової економіки. 

Аналіз ринкових можливостей підприємств за різними критеріями і ознаками 

(сегментами), групами споживачів, параметрами продукції (послуг), основними 

конкурентами та ін. Аналіз конкурентоспроможності виробленої продукції 

(поданих послуг). Оцінка конкурентних позицій підприємства за виробленою 

продукцією (наданими послугами). Організаційно-інформаційна модель аналізу 

реалізації продукції підприємства. 

Значення та джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства. 

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. 

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 витрат звичайної діяльності. 

Аналіз операційних витрат. 

Аналіз виробничої собівартості продукції. Аналіз прямих матеріальних 

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

виявлення, оцінка й систематизація причин і винуватців відхилень витрат від 

плану. 

 

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі 

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. Аналіз доходів у розрізі окремих 

джерел, споживачів продукції, структурних підрозділів підприємства та окремих 

відрізків часу звітного періоду. 

Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої 

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

Багатофакторний аналіз доходів окремих комунальних підприємств. 

Аналіз маржинального доходу. 



Аналітичні показники - індикатори, що використовуються у процесі 

аналізу доходів. Порівняльний аналіз показників - індикаторів доходів. 

Аналіз складу і структури витрат торгівлі продукції (послуг) за 

економічними елементами операційних витрат. 

Аналіз витрат на оплату праці. Вивчення складу, структури і динаміки 

фонду оплати праці. Схема взаємозв'язку фонду оплати праці і факторів, що 

впливають на його зміну. 

Аналіз відрахувань на соціальні заходи. Аналіз амортизації основних 

фондів. 

Аналіз складу і структури комплексних (калькуляційних) статей витрат. 

Визначення впливу калькуляційних статей витрат на загальну зміну витрат в 

цілому по підприємству. Аналіз комплексних статей витрат за їх окремими 

економічними елементами витрат. 

Аналіз складу і структури витрат за їх умовно-постійним і умовно- 

змінним характером. 

 

Тема 7. Місце і роль фінансового аналізу в системі управління 

Зміст фінансового аналізу. Предмет фінансового аналізу. Мета і завдання 

фінансового аналізу. 

Види фінансового аналізу: перспективний, оперативний та 

ретроспективний аналіз; внутрішній та зовнішній аналіз; аналіз діяльності 

підприємства, аналіз за центрами відповідальності, аналіз окремих операцій; 

повний, локальний та тематичний аналіз; річний, квартальний, місячний та 

разовий аналіз; вертикальний (структурний), горизонтальний 

(трендовий), порівняльний, коефіцієнтний, факторний, декомпозиційний 

та інтегральний аналіз. 

Основні принципи фінансового аналізу: системність, комплексність, 

об'єктивність, динамічність, точність, оперативність, ефективність, 

прогресивність. 

 

Тема 8. Методичне забезпечення та інформаційна база фінансового 

аналізу 

Сутність та визначення методу фінансового аналізу, його основні 

елементи та особливості. Методика фінансового аналізу та її складові. Методи, 

способи і прийоми у фінансовому аналізі: абстрактно-логічні, економіко-логічні 

та економіко-математичні. 

Детермінований факторний аналіз, його сутність та сфера використання. 

Типи моделей і методи та прийоми вирішеннях завдань детермінованого 

факторного аналізу: елімінування, пропорційного ділення і часткової участі, 

інтегральний та логарифмічний. 

Економіко-математичні методи у фінансовому аналізі, їх сутність та 

класифікація: економіко-статистичні, економетричні, оптимальних рішень і 

кібернетичні. 

Поняття стохастичних зв'язків між показниками та їх відмінність від 

функціональних зв'язків. Способи застосування залежностей у стохастичному 



факторному аналізі. Умови використання, мета і завдання кореляційного 

аналізу. Парна і множинна кореляція, її застосування у фінансовому аналізі. 

Економічна інформація та основні ознаки її класифікації у фінансовому 

аналізі. Фінансова звітність - інформаційна основа фінансового аналізу. Вимоги 

до складу і змісту фінансової звітності. 

Система інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Основні 

принципи формування раціональних потоків інформації. Автоматизований банк 

даних - основний компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної 

схеми формування економічної інформації в умовах застосування 

інформаційних технологій. 

Основні елементи організації аналітичної роботи на підприємстві. Зміст 

аналітичного процесу з використанням ПЕОМ. Основні етапи організації 

фінансового аналізу на підприємстві. 

Організаційно-інформаційна модель фінансового аналізу: мета і завдання; 

об'єкти і суб'єкти; система економічних показників; інформаційне та методичне 

забезпечення. 

 

Тема 9. Аналіз фінансових результатів та рентабельності 

підприємства 

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. 

Факторна адитивна модель аналізу чистого прибутку, побудована на основі звіту 

про фінансові результати. 

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. 

Граничний аналіз та методика оптимізації прибутку підприємства. 

 

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства 

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 11. Аналіз джерел фінансування підприємства 

Фінансування підприємства в умовах ринкової економіки. 

Характеристика фінансових ресурсів підприємства. 

Основи класифікації джерел фінансування. Джерела формування власного 

капіталу і зобов'язань підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела власних 

фінансових ресурсів: формування та напрями розподілу. 

Організація аналізу джерел фінансування в умовах застосування сучасних 

інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу джерел 

фінансування підприємства. 

Методика аналізу власного капіталу. Загальний аналіз власного капіталу. 

Аналіз руху та ефективності використання власного капіталу. Особливості 

оцінки показників фінансової стійкості підприємства в управлінні власним 

капіталом. 

Методика аналізу зобов'язань. Загальний аналіз зобов'язань. Аналіз руху 

зобов'язань. Особливості аналізу довгострокових і поточних зобов'язань. 

Особливості аналізу забезпечень наступних витрат і платежів. Особливості 

аналізу доходів майбутніх періодів. 

Оптимізація структури джерел фінансування підприємства шляхом 

мінімізації середньої вартості капіталу. 

 

Тема 12. 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: чистий рух коштів від операційної діяльності; чистий 

рух коштів від інвестиційної діяльності; чистий рух коштів від фінансової 

діяльності. 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. 

Тема 13. Аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяльності 

підприємства 

Особливості аналізу і прогнозування показників фінансової звітності 

підприємства. Організація аналізу і прогнозування показників фінансової 

звітності в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. 

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 14. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 

Загальні положення аналізу інвестиційної діяльності. Класифікація 

інвестицій. Реальні (капітальні) і фінансові інвестиції. 

Організація аналізу інвестиційної діяльності підприємства в умовах 

застосування сучасних інформаційних технологій. 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. 

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. Базова модель оцінки цінних паперів. Оцінка 

вартості цінних паперів залежно від їх видів. 

Чинники, що обумовлюють ризик інвестиційного портфеля, 

диверсифікований (несистематичний) та недиверсифікований (систематичний) 



ризики інвестиційного портфеля, їх оцінка та оптимізація залежно від 

інвестиційної стратегії підприємства. Модель взаємозв'язку ризику та 

дохідності. Визначення необхідної ставки доходу (очікуваної дохідності) 

цінного папера та премії за ризик вкладення капіталу. Графічні методи аналізу 

залежності між ризиком і дохідністю фінансових інвестицій. 

 

2. Програма з дисципліни «АУДИТ» 

 

Тема 1. Предмет, метод і об'єкти організації та методики аудиту 

Аудиторська діяльність та її складові. Впевненість, її види та рівні. 

Завдання з надання упевненості. Елементи завдань з надання упевненості. 

Аудит, його мета і завдання. Види аудиту. Фінансова звітність як об'єкт 

аудиту. Користувачі результатів аудиту та їх інтереси. 

 

Тема 2. Організація діяльності і контроль якості роботи аудиторської 

фірми і праці аудиторів 

Нормативно-правове забезпечення аудиторської діяльності. Суб'єкти 

аудиторської діяльності. 

Якість роботи аудиторів та значення її контролю. Система контролю якості 

роботи аудитора. Аудит з надання впевненості. 

Професійне регулювання аудиторської діяльності в Україні та світі. 

Принципи аудиту. Етичні аспекти забезпечення якості роботи аудитора. 

Умови прийняття клієнта. Розмежування відповідальності клієнта і 

аудитора. 

Методичне забезпечення якості роботи аудитора. 

 

Тема 3. Організація процесу аудиторської перевірки фінансової 

звітності та її інформаційного забезпечення 

Концептуальна основа фінансової звітності. Критерії та методи 

оцінювання концептуальної основи. 

Склад та елементи фінансової звітності. Обов'язковий та ініціативний 

аудит фінансової звітності. Узгодження завдань з аудиту. 

Договір на проведення аудиту, його призначення та зміст. 

Стратегія аудиту фінансової звітності та етапи її підготовки. Ідентифікація 

та оцінювання ризиків. 

Переваги і недоліки використання інформаційних технологій в аудиті 

фінансової звітності. 

 

Тема 4. Аудит установчих документів, облікової політики та власного 

капіталу підприємства 

Планування аудиту установчих документів, облікової політики та 

власного капіталу підприємства. Оцінка суттєвості інформації, що 

використовується в аудиті установчих документів, облікової політики та 

власного капіталу підприємства. Оцінювання ризику аудиту установчих 

документів, облікової політики та власного капіталу підприємства. 



Джерела отримання інформації в процесі аудиту установчих документів, 

облікової політики та власного капіталу підприємства. Процедури отримання та 

оцінювання аудиторських доказів у процесі аудиту установчих документів, 

облікової політики та власного капіталу підприємства. 

 

Тема 5. Аудиторська перевірка необоротних активів та 

інвестицій 

Планування аудиту необоротних активів та інвестицій. Оцінка суттєвості 

інформації, що використовується в аудиті необоротних активів та інвестицій. 

Оцінювання ризику аудиту необоротних активів та інвестицій. 

Джерела отримання інформації в процесі аудиту необоротних активів та 

інвестицій. Процедури отримання та оцінювання аудиторських доказів у процесі 

аудиту необоротних активів та інвестицій. 

 

Тема 6. Контроль аудитором грошових коштів і дебіторської 

заборгованості 

Планування аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. Оцінка 

суттєвості інформації, що використовується в аудиті грошових коштів і 

дебіторської заборгованості. Оцінювання ризику аудиту грошових коштів і 

дебіторської заборгованості. 

Джерела отримання інформації в процесі аудиту грошових коштів і 

дебіторської заборгованості. Процедури отримання та оцінювання аудиторських 

доказів у процесі аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості. 

 

Тема 7. Аудит запасів і незавершеного будівництва 

Планування аудиту запасів і незавершеного будівництва. Оцінка 

суттєвості інформації, що використовується в аудиті запасів і незавершеного 

будівництва. Оцінювання ризику аудиту запасів і незавершеного будівництва. 

Джерела отримання інформації в процесі аудиту запасів і незавершеного 

будівництва. Процедури отримання та оцінювання аудиторських доказів у 

процесі аудиту запасів і незавершеного будівництва. 

 

Тема 8. Аудиторський контроль праці та її оплати 

Планування аудиту використання трудових ресурсів та оплати праці. 

Оцінка суттєвості інформації, що використовується в аудиті використання 

трудових ресурсів та оплати праці. Оцінювання ризику аудиту використання 

трудових ресурсів та оплати праці. 

Джерела отримання інформації в процесі аудиту використання трудових 

ресурсів та оплати праці. Процедури отримання та оцінювання аудиторських 

доказів у процесі аудиту використання трудових ресурсів та оплати праці. 

 

Тема 9. Аудит довгострокових і поточних зобов'язань 

Планування аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. Оцінка 

суттєвості інформації, що використовується в аудиті довгострокових і поточних 

зобов'язань. Оцінювання ризику аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. 



Джерела отримання інформації в процесі аудиту довгострокових і 

поточних зобов'язань. Процедури отримання та оцінювання аудиторських 

доказів у процесі аудиту довгострокових і поточних зобов'язань. 

 

Тема 10. Аудит витрат і собівартості продукції 

Планування аудиту витрат і собівартості продукції. Оцінка суттєвості 

інформації, що використовується в аудиті витрат і собівартості продукції. 

Оцінювання ризику аудиту витрат і собівартості продукції. 

Джерела отримання інформації в процесі аудиту витрат і собівартості 

продукції. Процедури отримання та оцінювання аудиторських доказів у процесі 

аудиту витрат і собівартості продукції. 

 

Тема 11. Аудит формування доходів і фінансових результатів 

Планування аудиту доходів і фінансових результатів. Оцінка суттєвості 

інформації, що використовується в аудиті доходів і фінансових результатів. 

Оцінювання ризику аудиту доходів і фінансових результатів. 

Джерела отримання інформації в процесі аудиту доходів і фінансових 

результатів. Процедури отримання та оцінювання аудиторських доказів у 

процесі аудиту доходів і фінансових результатів. 

 

Тема 12. Аудиторська перевірка податкових розрахунків і 

платежів 

Планування аудиторської перевірки податкових розрахунків і платежів. 

Оцінка суттєвості інформації, що використовується в аудиторській перевірці 

податкових розрахунків і платежів. Оцінювання ризику аудиту податкових 

розрахунків і платежів. 

Джерела отримання інформації в процесі аудиторської перевірки 

податкових розрахунків і платежів. Процедури отримання та оцінювання 

аудиторських доказів у процесі аудиторської перевірки податкових розрахунків і 

платежів. 

 

Тема 13. Завершення аудиторської перевірки та узагальнення 

результатів аудиту фінансової звітності 

Оцінка результатів виконання аудиторських процедур. Визначення причин 

виявлених відхилень. 

Повідомлення інформації найвищим уповноваженим особам. 

Робочі документи аудитора, їх призначення та особливості підготовки. 

Аудиторський звіт. Елементи аудиторського звіту. 

Думка аудитора та способи її обґрунтування. Умови модифікації 

аудиторського звіту. Непевність і незгода аудитора, причини та наслідки їх 

виникнення. 

Процедури підготовки аудиторського звіту. 



 

Тема 14. Особливості завдань з огляду фінансової звітності, 

спеціальних видів аудиту та аудиторських послуг 

Концептуальні основи фінансової звітності спеціального призначення. 

Огляд фінансової звітності, його мета і завдання. Упевненість за 

результатами огляду фінансової звітності. 

Аудит перспективної інформації. Прогноз і припущення. Процедури 

аудиту перспективної інформації. 

Зміст аудиторських завдань спеціального призначення. 

Виконання погоджених процедур. Підготовка інформації. 

 

Тема 15. Внутрішній аудит суб'єктів підприємницької 

діяльності 

Система внутрішнього контролю. Складові системи внутрішнього 

контролю. Мета і завдання функціонування системи внутрішнього контролю. 

Оцінка ефективності системи внутрішнього контролю. 

Внутрішній аудит. Функції внутрішнього аудиту суб'єктів внутрішнього 

аудиту. Форми організації системи внутрішнього аудиту. 

Мета і завдання системи внутрішнього аудиту суб'єктів підприємницької 

діяльності. 

Процедури внутрішнього аудиту. Узагальнення результатів внутрішнього 

аудиту. 

 

3. 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. 

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 

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 

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 

 

4. Програма з дисципліни «ДЕРЖАВНИЙ ФІНАНСОВИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

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 регу - 

лювання та законодавче визначення принципів організації і реалізації 

державного фінансового контролю. Повноваження органів державного 

фінансового контролю. Класифікація державного фінансового контролю та його 

види. 

 

Тема 2. Контроль збереження і використання основних засобів та 

нематеріальних активів 

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 

лізингових операцій. 

 

Тема 3. Контроль касових операцій і операцій на поточних рахунках та 

інших рахунках у банках 

Завдання, джерела інформації та основні напрями контролю. 

Нормативно-законодавча база. Контроль фактичної наявності грошових коштів, 

документів і цінних паперів. Контроль розрахунків з підзвітними особами: 

дотримання правил видачі авансів, доцільності й правомірності витрат на 

службові відрядження. Контроль обґрунтованості бухгалтерських записів в 

облікових регістрах. Перевірка дотримання правил здійснення операцій на 

рахунках в установах банків. Систематизація та узагальнення матеріалів 

контролю. 

 

Тема 4. Контроль операцій із запасами 

Мета і завдання контролю та інспектування операцій із запасами. Предмет 

і об'єкти контролю операцій із запасами. Перевірка фактичної наявності, стану 

збереження запасів. Перевірка організації обліку придбання та відпуску запасів. 



Перевірка повноти оприбуткування запасів при належності документів, які 

підтверджують їх придбання. Перевірка організації контролю за зберіганням, 

використанням і погашенням довіреностей. 

 

Тема 5. Контроль розрахункових операцій 

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 дебіторами та кредиторами. 

Перевірка правильності і своєчасності виконання договірних зобов'язань. 

Перевірка достовірності і реальності дебіторської та кредиторської 

заборгованості. 

 

Тема 6. Контроль використання трудових ресурсів і 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 нарахувань і виплат заробітної 

плати за трудовими угодами. Узагальнення матеріалів контролю та їх реалізація. 

 

Тема 7. Контроль інвестицій та операцій з цінними паперами 

Контроль та інспектування операцій з акціями, облігаціями та іншими 

цінними паперами. Контроль та інспектування операцій з оцінки акцій, облігацій 

та інших цінних паперів. Контроль та інспектування доходів від цінних паперів. 

Контроль та інспектування валових доходів та валових витрат за операціями з 

цінними паперами та інвестиціями. 

 

Тема 8. Контроль операцій з обліку доходів, витрат та фінансових 

результатів діяльності суб'єктів господарювання 

Мета та завдання контролю операцій з обліку доходів, витрат і фінансових 

результатів діяльності. Предмет і об'єкти контролю операцій обліку доходів, 

витрат і фінансових результатів діяльності. Перевірка правильності ведення 

обліку фактичних витрат та наступного включення їх до собівартості продукції 

(робіт, послуг). Перевірка правильності розмежування доходів і фінансових 

результатів діяльності за кожною класифікаційною групою. Контроль 

достовірності формування фінансових результатів діяльності та використання 

прибутку. Узагальнення даних та прийняття рішень за результатами контролю та 

інспектування. 

 

Тема 9. Контроль фінансового стану суб'єкта господарювання 

Сутність і показники фінансового стану суб'єктів господарювання. Мета і 

завдання контролю та інспектування фінансового стану підприємницьких 

структур, інформаційне забезпечення. Застосування прийомів економічного 



аналізу при здійсненні контролю. Оцінка фінансового стану підприємства, 

порівняння із нормативами. 

 

Тема 10. Контроль стану бухгалтерського обліку, звітності та 

внутрішнього контролю 

Завдання, основні напрями і джерела контролю та інспектування. 

Перевірка організації облікової і контрольної роботи на підприємстві. Перевірка 

стану бухгалтерського обліку. Контроль та оцінка ефективності внутрішнього 

контролю. Особливості організації внутрішнього контролю із застосуванням 

комп'ютерних технологій. 

 

Тема 11. Контроль збереження власності 

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. Контроль операцій щодо ліквідації 

заборгованості по розтратах, нестачах, крадіжках. Узагальнення і прийняття 

рішень за результатами контролю та інспектування. 

 

Тема 12. Перевірка кошторису бюджетної установи 

Мета і завдання перевірки кошторису бюджетних установ. Правомірність 

затвердження кошторису бюджетної установи. Перевірка обгрунтованості 

показників видатків у кошторисі бюджетної установи. Обґрунтованість 

показників видатків загального фонду кошторису бюджетної установи. 

Обгрунтованість внесення змін до кошторису Перевірка дотримання 

законодавчих вимог щодо виконання кошторису. Перевірка планування доходів 

і витрат спеціального фонду кошторису бюджетної установи. 

 

Тема 13. 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 14. 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 15. 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 16. 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 17. Аудит та інспектування діяльності установ і організацій 

соціального захисту населення 

Перевірка збереження і використання майна, запасів і витрат на утримання 

установ та організацій соціального захисту населення. Інспектування 

надходження та використання бюджетних асигнувань та інших джерел 

фінансування установ і організацій соціального захисту населення. Аудит 

звітності установ та організацій соціального захисту населення. Узагальнення і 

прийняття рішень за результатами аудиту та інспектування. 

 

Тема 18. Аудит та інспектування дошкільних дитячих закладів 

Завдання, джерела інформації і методичні прийоми аудиту та 

інспектування послуг дошкільних дитячих закладів. Аудит кошторису видатків 

на утримання, використання бюджетних асигнувань та інших джерел 

фінансування установ дошкільних дитячих закладів. Узагальнення результатів 

аудиту. 

 

Тема 19. Контроль виконання місцевих бюджетів 

Основні напрями аудиту та інспектування фінансових органів місцевих 

державних адміністрацій. Перевірка видаткової частини бюджетів: 

обгрунтованість планування видатків у розрізі кодів економічної класифікації, 

обґрунтованість внесення змін до кошторисів видатків розпорядників 

коштів, бюджетних організацій; оцінка виконання видаткової частини бюджету. 

 

Тема 20. 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 21. Узагальнення і реалізація результатів державного 

фінансового контролю 

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. 

Порядок реагування контролюючих органів на виявлені порушення. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» спеціалізація 

«Фінансовий контроль» на основі освітнього ступеня «бакалавр» 
 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність теоретичних знань, вмінь і навичок вступників 

вимогам навчальних програм; 

- оцінити рівень підготовленості абітурієнтів до подальшого навчання в 

інституті. 

 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні рівня 

підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для опанування 

освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування», 

спеціалізації «Фінансовий контроль». 
 

Загальні вимоги: 

- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Аналіз господарської діяльності», «Аудит»; «Фінансовий облік», 

«Державний фінансовий контроль»  

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні навички 

під час виконання тестових завдань. 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 
 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється максимальний 

бал (2 бали). 

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

балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт - 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
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В. М. Яценко, О. М. Шинкаренко, Н. М. Бразілій. - Черкаси: ЧДТУ, 2010. - 267 с. 
Інтернет-ресурси 

1. www.csr.ru - Центр стратегічного розвитку. 

2. www.ebrd.com - Європейський банк реконструкції та розвитку. 

3. www.gifa.ru - Гільдія інвестиційних та фінансових аналітиків. 

4. www.icps.kiev.ua - Міжнародний центр перспективних досліджень. 

5.  www, ics.org. ua - Інститут конкурентного суспільства. 

6. www.mirifm.gov.ua - Мністерство фінансів України. 

7. www.mavica.ra - Багатомовний пошуковий каталог. 

8. www.rada.kiev.ua - Верховна Рада України.  

11. www.ukrstat.gov.ua - Державний комітет статистики. 

12. www.usfa.kiev.ua - Українське товариство фінансових 

аналітиків. 

13. www.fas.com.ua - Фінансовий аналітик-сервіс. 

 

«АУДИТ» 

 

Основна 

1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього 

аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. - К. : Центр 

учбової літератури, 2012. - 540 с. 
2. Аудит: підручник - вид. 2-ге переробл. і допов. : затв. МОР / за ред. Г.М. 
Давидова, М.В. Кужельного. - К., 2009.-240с. 
3. Білуха М.Т.Курс аудиту: підручник./,М.Т. Білуха.- К. : Вища шк., 1998. 
4. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та 
аудиту:навч.Посіб./ М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. - К. : Центр 
учбов. Л-ри, 2010. - 488 с. 
5. Давидов Г.М. Аудит: підручник / Г.М. Давидов.- К.:Знання,2004.-514 с. 
6. Ільїна С.Б. Основи аудиту: навчально-практичний посібник / С.Б. Ільїна / 
Видавництво : Кондор, 2010. - 320 с. 
7. Кулаковська Л.П. Основи аудиту: навч. посіб. / Л.П. Кулаковська, Ю.В. Піча. - К. 
: Каравела; Л. : Новий світ-2000, 2002. - 504 с. 
8. Кулаковська Л.П. Організація і методика аудиту : навч. посібник. / Л.П. 
Кулаковська, Ю.В. Піча.- К. : Каравела, 2004. - 568 с. 
9. Никонович М.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / М.О. Никонович, 
К.О. Редько. О.А. Юрьєва ; за ред. Є.В. Мниха. - К. : КНТУ. Ун-т, 2006. - 472 с. 
10. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М.Ф. Огійчук, І.Т. 
Новіков, І.І. Рагуліна. - К. : АЛЕРТА, 2010. - 584 с. 
11. Рядська В.В. Аудит : навч. посіб. / В.В. Рядська, Я.В. Петраков. - К. : Центр навч. 
л-ри, 2008. - 416 с. 

http://www.csr.ru/
http://www.ebrd.com/
http://www.gifa.ru/
http://www.icps.kiev.ua/
http://www.mirifm.gov.ua/
http://www.mavica.ra/
http://www.rada.kiev.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://www.usfa/
http://www.fas.com.ua/


Додаткова 

1. Адамс Р. Основы аудита / под ред. Я.В. Соколова; пер. с англ. - М. : Аудит, 
ЮНИТИ, 1995. - 398 с. 
2. Аудит: общий, банковский, страховой / под ред. В. Суйца. - М. : Инфра-М, 2000. 
3. Аудит: застосування міжнародних стандартів в аудиторській практиці України: 
навч. посіб. - К. : Статус, 2005. - 172 с. 
4. Аудит Монтгомери /Ф.Л.Дефлиз, Г.Р.Дженик, В.М.О'Рейли,М.Б. Хирм; пер.с 
англ.;под ред. Я.В. Соколова.-М.:Аудит,ЮНИТИ, 1997. - 542 с. 
5. Аудит. Методика документування : навч. посіб. / за ред І.І. Пилипенка. - К.: 
Інформ.- вид. центр Держкомстату України, 2003. 
6. Голов С.Ф. Основи аудиту / С.Ф. Голов, С.Я. Зубілевич. - К. :Мім, 1996. 
7. Аудит : учебник. / А.Д. Шеремет, В.П. Суйц. - 5-е изд. перераб. и доп. - М.: 
ИНФРА-М, 2009.-460с. 
8. Аудит : учебник для вузов / под ред. В.И. Подольського, 6-е изд. перераб. и доп. - 
М.: ЮНИТИ-ДАІІА, 2011.-310с. 
9. Бычкова С.М. Аудит с: учеб. пособие / С.М. Бычкова, М.Ю. Итыгилова;под 
ред.проф.Я.В.Соколова- М. /Магистр, 2009.-250с. 
10. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарта фінансової звітності та аудиту : навч. 
посіб. для студ. вищ. навч. закл. / М.П. Войнаренко. - К.: Центр навч. літ-ри, 
2010.-287с. 
 

Інтернет-ресурси 
1. Аудиторська палата України. - Режим доступу: http://apu.com.ua 
2. Спілка аудиторів України - Режим доступу: www.ktv-sau.com.ua. 
3. Верховна Рада України. - Режим доступу: http://www.rada.gov.ua 
4. Кабінет Міністрів України. - Режим доступу : www.kmu.gov.ua 
5. Державна податкова служба України. - Режим доступу www.sta.gov.ua 
6. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку. - Режим доступу 

www.ssmsc.gov.ua 
7. Національний банк України. - Режим доступу: www.bank.gov.ua 
8. Інститут внуртішніх аудиторів України - Режим доступу:http://www.iia.org.ua/ 

 

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

Основна  

1. Алексєєва А.В., Веренич О.Г.,  Шаповалова А.П., Горностаєва В.М. Опорний 

конспект з курсу «Фінансовий облік». - К.: КНТЕУ, 2010. 

2. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.-практ. посібник 

/ Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : Центр учбової 

літератури, 2010. – 536 с 

3. Верига Ю. А. Фінансовий облік : навч. посібник / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, 

М. М. Орищенко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 438 с. 

4. Волкова І. А. Фінансовий облік - 2 : навч. посібник / І. А. Волкова. – К. : Центр 

учбової літератури, 2009. – 224 с. 

5. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними стандартами : 

навч. посібник / І. В. Жолнер. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с/ 

6. Інвентаризація : практ. посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 140 с. 

http://apu.com.ua/
http://www.ktv-sau.com.ua/
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
http://www.sta.gov.ua/
http://www.ssmsc.gov.ua/
http://www.bank.gov.ua/
http://www.iia.org.ua/


7. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг : навч. посібник 

/ О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. – К. : Центр учбової літератури, 

2013. – 326 с. 

8. Мошковська, О.А. Облік фінансових результатів: теорія та методологія : 

монографія / О. А. Мошковська. – К. : КНТЕУ, 2013. – 380 с. 

9. Нашкерська, Г. В. Фінансовий облік : навч. посібник / Г. В. Нашкерська. – К. : 

Кондор, 2009. – 503 с. 

10. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : 

підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976 

с.. 

11. Фінансовий облік - 2 : навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна, 

І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 408 с. 

12. Фінансовий облік : навч. посібник / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, М. С. Орлів 

та ін. ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., переробл. і допов. – 

К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с. 

13. Фінансовий облік : опорний конспект лекцій / авт.: А.В. Алексєєва, 

О. А. Бакурова, А. П. Шаповалова. – К. : КНТЕУ, 2013. – 138 с. 

14. Фінансовий облік : підручник / за заг. ред. Л. В. Нападовської; [Л. В. 

Нападовська, А. В. Алексєєва, О. А. Бакурова, О. Г. Веренич, Г. В. Уманців, О. І. 

Мазіна, А.П. Шаповалова, О. М. Кияшко, В. М. Горностаєва, Н. М. Головай, С. Р. 

Опанасюк]. – К. : КНТЕУ, 2013. – 700 с. 

15. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. Я. Микитюк 

та ін. – 2-ге вид., доп. та переробл. – К. : Кондор, 2013. – 551 с. 

16. Фінансовий облік: практикум : навч. посібник / за заг. ред. П. Й. Атамаса; 

[П. Й. Атамас, О. П. Атамас , О. О. Лисиченко, Л. М. Пісьмаченко]. – К. : Центр 

учбової літератури, 2013. – 444 с. 

17. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник 

/ М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. ; за ред. М. Ф. Огійчука. – 

К. : Алерта, 2011. – 1042 с. 

 

Додаткова  

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 - IV. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436 - IV. 

3. Податковий кодекс України від 02.12.10 р., №2755 –VІ. 

4. Митний кодекс України від 11.08.2002 р. №92-ІV. 

5. Про фінансовий облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 

16.07.1999 р. № 996 - XIV. 

6. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР. 

7. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 , №504/96-ВР.  

8. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73. 

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. наказом 

М-ва фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 18.10.99 р. № 242. 



11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 20.10.99 р. № 246. 

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: 

Затв. наказом М-ва фінансів України від 08.10.99 р. № 237. 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: Затв. наказом 

М-ва фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. 

15.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 30.11.01р. № 559. 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 28.07.2000 р. № 181.  

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 29.11.99 р. № 290. 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 31.12.99 р. № 318. 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 28.12.2000 р. № 353. 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»: 

Затв. наказом М-ва фінансів України від 07.07.99 р. № 163. 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних 

курсів»: Затв. наказом М-ва фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Виплати працівникам»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 28.10.03р. № 601. 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності 

активів»: Затв. наказом М-ва фінансів України від 24.12.04р. № 817. 

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 28.04.06 р. № 415. 

25. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 30.11.99 №291. 

26. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 

30.11.99 р. № 291. 

27. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: 

Наказ М-ва фінансів України від 24.05.95 р. № 88. 

28.Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: 

Постанова правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 

29.Положення про інвентаризацію активів та зобо’вязань: М-ва фінансів України 

від 02.09.2014 р. № 879. 

30. Інструкція про безготівкові розрахунки України в національній валюті: 

Постанова правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. 

31. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах: Постанова правління НБУ від 12.11.2003 

р.№ 492. 

32.Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ М-ва 

фінансів України від 13.03.1998 р. № 59. 



33. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ 

М-ва фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. 

34.Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності: Наказ М-ва фінансів України від 11.04.2013 р. №476. 

35.Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: 

Наказ М-ва фінансів України від 29.12.2000 р. №356. 

36. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ М-ва фінансів 

України від 10.01.2007 р. № 2 (зі змінами та доповненнями). 

37. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ М-ва 

фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. 

38.Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості: Наказ М-ва промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. 

39.Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в 

торговельній діяльності: Наказ М-ва економіки України від 02.03.2010 р. № 226. 

40.Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних 

робіт: Наказ М-ва регіонального розвитку та будівництва України від 31.12.2010 р. 

№ 573. 

41.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: Наказ 

М-ва фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327. 

42.Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики 

праці: Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489. 

 

Інтернет-ресурси 

1. www.buhgalteria.com.ua 

2. www.visnuk.com.ua 

3. www.dtkt.com.ua 

4. www.sta.gov.com.ua 

5. www.blank.com.ua 

6. www.zakon.rada.com.ua 
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