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Пояснювальна записка 

Фахове вступне випробування має на меті забезпечити перевірку рівня 

теоретичних знань та практичних навиків організації та здійснення обліку, аналізу і 

аудиту господарської діяльності підприємств різних форм власності та галузей 

економіки у сучасних ринкових умовах. 

Вступники повинні:  

 

курс «Фінансовий облік»: 

знати:  

- нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні; 

- основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на 

підприємствах різних форм власності; 

- якісні характеристики і принципи бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності; 

- загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні; 

- порядок визнання, оцінки та відображення у обліку активів та пасивів 

підприємства; 

- нормативне регулювання, здійснення первинного, синтетичного й 

аналітичного обліку витрат, доходів та фінансових результатів в розрізі видів 

діяльності підприємств в Україні. 

вміти:  

- складати наказ про облікову політику підприємства; 

- здійснювати первинний облік активів та пасивів підприємства;  

- застосовувати критерії визнання та оцінки активів і пасивів 

підприємства; 

- відображати господарські операції з активами та пасивами підприємства 

на рахунках бухгалтерського обліку; 

- формувати основні форми фінансової звітності підприємства. 

 

курс «Аудит» 

знати:  

-     принципи аудиту, методи та прийоми аудиторської перевірки;  

- процедури вибору замовника, укладання договору на аудит;  

- планування і документування аудиторської перевірки;  

- організацію процесу аудиту;  

- оптимальні методи, способи та прийоми здійснення аудиторських 

процедур і організації їх виконання; 

- міжнародні стандарти аудиту 

вміти: 

- критично аналізувати та вдосконалювати систему внутрішнього 

контролю суб’єктів господарювання, розробляти її оптимальну структуру; 

- ефективно розподіляти обов’язки, визначати методи роботи;  



 

3 

 

- розробляти та обґрунтовувати ефективні управлінські рішення;  

- формувати та обґрунтовувати власну думку по стан фінансової звітності;  

- проводити аудит: операцій з необоротними активами; операцій з 

виробничими та невиробничими запасами; операцій з іншими оборотними 

активами; розрахунків з контрагентами; фінансових результатів та їх складових; 

- складати аудиторський висновок. 

 

курс «Аналіз господарської діяльності»: 

знати:  

- джерела інформації для проведення аналізу господарської діяльності 

підприємств різних форм власності; 

- сутність та значення аналізу господарської діяльності, методи та прийоми 

його здійснення; 

- комплекс показників для оцінки господарської діяльності  підприємства та їх 

класифікацію, методичну послідовність та порядок їх розрахунку. 

вміти:  

 - застосовувати методи комплексного оцінювання господарської діяльності  

підприємства; 

 -  проводити аналіз фінансової звітності підприємств різних форм власності; 

 - розраховувати коефіцієнти, що використовуються при проведенні 

параметричного аналізу фінансової звітності підприємств різних форм власності; 

- обчислювати резерви для покращення діяльності установ, підприємств, а 

також використовувати здобуті знання та інформацію для розв’язування 

економічних проблем і формування на цій основі потрібних управлінських рішень і 

пропозицій. 

 

Перелік питань з курсу «Фінансовий облік» 

1. Суб’єкти і об’єкти регулювання бухгалтерського обліку і фінансової 

звітності в Україні.  

2. Загальні засади організації обліку на підприємстві.  

3. Вимоги до організації обліку готівкових розрахунків. 

4. Первинний, синтетичний та аналітичний облік касових операцій та 

операцій на розрахунковому рахунку підприємства. 

5. Первинний, синтетичний та аналітичний облік операцій підприємства на 

інших рахунках в установах банку. 

6. Первинний, синтетичний та аналітичний облік інших грошових коштів 

підприємства.  

7. Визначення, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості 

підприємства.  

8. Первинний, синтетичний та аналітичний облік довгострокової та 

поточної дебіторської заборгованості.  

9. Визначення, класифікація та оцінка основних засобів підприємства. 

10. Первинний, синтетичний та аналітичний облік основних засобів на 

підприємстві.  
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11. Амортизація основних засобів підприємства.  

12. Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів.  

13. Первинний, синтетичний та аналітичний облік нематеріальних активів.  

14.    Визначення, класифікація та оцінка запасів.  

15.   Методи визначення собівартості вибуття запасів на підприємстві.  

16.   Первинний, синтетичний та аналітичний облік запасів.  

17.   Переоцінка запасів на дату балансу.  

18.   Визначення, класифікація та оцінка довгострокових фінансових 

інвестицій.  

19.   Первинний, синтетичний та аналітичний облік довгострокових 

фінансових інвестицій.  

20. Визначення, класифікація та оцінка сировини і матеріалів.  

21. Первинний, синтетичний та аналітичний облік сировини і матеріалів.  

22. Визначення, класифікація та оцінка палива і готової продукції.  

23. Первинний, синтетичний та аналітичний облік палива і готової 

продукції. 

24. Визначення, класифікація та оцінка поточних фінансових інвестицій 

підприємства.  

25. Первинний, синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових 

інвестицій. 

26. Визначення, оцінка та класифікація витрат виробництва.  

27. Первинний, синтетичний та аналітичний облік витрат виробництва. 

28. Визначення, оцінка та класифікація витрат майбутніх періодів.  

29. Первинний, синтетичний та аналітичний облік витрат майбутніх 

періодів. 

30. Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань підприємства. 

31. Первинний, синтетичний та аналітичний облік короткострокових 

зобов’язань. 

32. Поняття, класифікація та оцінка довгострокових зобов'язань 

підприємства. 

33. Первинний, синтетичний та аналітичний облік довгострокових 

зобов'язань. 

34. Системи, форми, фонд оплати праці та його складові в Україні.  

35. Первинний облік праці та її оплати. 

36. Кадрова документація на підприємстві. 

37. Облік використання робочого часу на підприємстві.  

38. Синтетичний та аналітичний облік праці та її оплати. 

39. Облік розрахунків по оплаті праці. 

40. Облік інших виплат і платежів на підприємстві. 

41. Облік розрахунків підприємства з бюджетом, бюджетними та 

позабюджетними цільовими фондами. 

42. Первинний, синтетичний та аналітичний облік розрахунків з бюджетом з 

податків та обов’язкових платежів.  

43. Визначення, класифікація, оцінка доходів і витрат підприємства.  
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44. Первинний, синтетичний та аналітичний облік доходів і витрат. 

45. Визначення, оцінка та класифікація доходів майбутніх періодів.  

46. Первинний, синтетичний та аналітичний облік доходів майбутніх 

періодів. 

47. Визначення, класифікація та оцінка фінансових результатів діяльності 

підприємства.  

48. Первинний, синтетичний та аналітичний облік фінансових результатів 

діяльності підприємства.  

49. Визначення, класифікація та оцінка власного капіталу підприємства.  

50. Первинний, синтетичний та аналітичний облік власного капіталу 

підприємства. 

51. Визначення, класифікація та оцінка неоплаченого капіталу.  

52. Первинний, синтетичний та аналітичний облік неоплаченого капіталу.  

53. Фінансова звітність підприємства, вимоги до її складання. 

54. Форми фінансової звітності та їх характеристика. 

55. Порядок внесення змін до фінансової звітності. 
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http://www.rada.gov.ua/
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021490.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021490.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html
https://buhgalter911.com/normativnaya-baza/instr-plan-rah/standart-buhgalterskogo/pologhennya-standart-buhgaltersykogo-1021492.html
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21. Порядок нарахування частини прибутку (дивідендів) на акції, що належать 

державі у статутних фондах відкритих акціонерних товариств, створених у процесі 

корпоратизації підприємств Міністерства оборони України, та її перерахування до 

Державного бюджету України. URL: наказ Міністерства фінансів України і 

Міністерства оборони України від 16.01.2001 № 15/14. – Режим доступу : 

http://www.rada.gov.ua.  

22. Порядок розрахунку заробітної плати працівникам за час відпусток і 

компенсації за невикористані відпустки. URL: постанова Кабінету Міністрів 

України від 08.02.95 № 100. – Режим доступу : http://www.rada.gov.ua.  

23. Про затвердження положення (стандарту) бухгалтерського обліку 13 

«Фінансові інструменти». Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.2001 № 

559. URL: http://www.rada.gov.ua.  

24. Про затвердження Порядку надання документів і їх складу при 

застосуванні податкової соціальної пільги. Постанова Кабінету Міністрів України 

від 26.12.2003 № 2035. URL : http://www.rada.gov.ua.  

25. Про максимальну величину фактичних витрат на оплату праці найманих 

робітників, доходу (прибутку) оподаткування, сукупного доходу (граничної суми 

заробітної плати (доходу)) оподаткування, з яких стягуються страхові внески 

(збори) до соціальних фондів. Постанова Кабінету Міністрів України від 07.03.2001 

№ 225. URL: http://www.rada.gov.ua.  

26. Про обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат 

за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням. Постанова Кабінету 

Міністрів України від 26.09.2001 № 1266. URL: http://www.rada.gov.ua.  

27. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і 

організацій : постанова Кабінету Міністрів України від 03.04.93 № 245. URL: 

http://www.rada.gov.ua. 

28. Щодо затвердження форм заяв і повідомлення з питань отримання 

(застосування) податкової соціальної пільги, а також порядку інформування 

платників податку: наказ ДПА України від 30.09.2003 № 461. URL: 

http://www.rada.gov.ua.  

29. Про затвердження типових форм первинного обліку : Наказ Міністерства 

статистики України № 352 від 29.12.95. – URL: http://www.rada.gov.ua 

30. Про суттєвість у бухгалтерському обліку і звітності : Лист Міністерства 

фінансів України від 29.07.2003 № 04230-04108. – URL: http://www.rada.gov.ua.  

31. Кужельний М.В., Левицька С.О. Організація обліку: Підручник — К.: 

Центр учбової літератури, 2010. — 352 c. 

32. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б., Кисла В.І. Бухгалтерський 

фінансовий облік: теорія та практика: Навч.-практ. Посібник. _ Київ, ЦУЛ, 2010. – 

536 с. 

33. Волкова І.А. Фінансовий облік - 2: навч. пос. − К.: Центр навчальної 

літератури, 2009. – 224 с. 

34. Позняковська Н.М., Головачова Ю.В. Фінансовий облік ІІ: Інтерактивний 

комплекс навчально-методичного забезпечення дисципліни. – Рівне: НУВГП, 2008. 

– 244 с. 

http://www.rada.gov.ua/
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35. Гладких Т.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. − К. : ЦУЛ, 2007. – 

332 с. 

36. Коблянська О.І. Фінансовий облік. − К. : Знання, 2007. – 358 с. 

37. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність. − К. : Алерта, 2007. – 308 с. 

38. Чебанова Н.В. Фінансовий облік: Підручник. − К. : ВЦ «Академія», 2007. – 

288 с. 

39. Зінкевич О.В., Левицька С.О., Мосійчук М.М., Нагавичко І.П., Немкович 

О.Б. Бухгалтерський облік в галузях народного господарства: Підручник.- Рівне: 

НУВГП, 2006. – 268 с. 

40. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Фінансовий облік: Підручник. − К. : Лібра, 

2005. – 302 с. 

41. Лишиленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник. – Київ: 

Вид-во «Центр навчальної літератури», 2005. – 528 с.  

42. Лучко М.Р., Остап'юк М.Я. Фінансовий облік: первинна документація та 

облікова реєстрація: Навчальний посібник. −К. : Знання, 2005. – 304 с. 

 

 

Перелік питань з курсу «Аудит» 

1. Виникнення та розвиток аудиту в системі фінансово-економічного 

контролю. 

2. Світові системи організації та управління аудиторською діяльністю. 

3. Зміст внутрішнього аудиту та його організація. 

4. Юридична відповідальність аудитора перед клієнтом. 

5. Оцінка системи внутрішнього контролю замовника в аудиті. 

6. Аудиторський ризик та його складові. 

7. Методи проведення та організації аудиту. 

8. Необхідність та мета планування аудиторської перевірки. Основні етапи 

планування. 

9. Методика складання програми аудиту. 

10. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них. 

11. Суть, необхідність та вимоги до складання робочих документів 

аудитора. 

12. Зміст і структура аудиторського висновку. Види аудиторських 

висновків. 

13. Договір на проведення аудиту та його структура. 

14. Організація і вимоги до аудиту в комп’ютерному середовищі. 

15. Підсумкова документація аудиту. 

16. Зміст і структура аудиторського звіту. 

17. Створення та повноваження професійної громадської організації 

аудиторів. 

18. Поняття й види аудиторських послуг, їх відмінність від аудиту. 

19. Правовий статус та сертифікація аудиторів. 

20. Основні відмінності аудиту від інших форм контролю. 
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21. Інвентаризація в аудиті. 

22. Операційний аудит: класифікація та порядок проведення. 

23. Особливості методики аудиту капіталу а акціонерних товариствах. 

24. Аудит операцій з основними засобами. 

25. Аудит розрахунків з оплати праці. 

26. Аудиторський висновок та інші документи завершення аудиту та 

аудиторських послуг. 

27. Аудит розрахункових операцій. 

28. Аудит дебіторської заборгованості. 

29. Аудит кредиторської заборгованості. 

30. Концептуальна основа та зміст Міжнародних стандартів аудиту. 

 

Рекомендована література 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України 

вiд 21.12.2017  № 2258-VIII. 

2. Кодекс професійної етики аудиторів [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_1t/pg_inwzxq/index.htm 

3. Міжнародні стандарти  якості, аудиту, супутніх послуг , інших завдань з 

надання впевненості.  

4. Іванова Н.А. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / Н.А. Іванова, 

О.В. Ролінський. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 216 с.  

5. Ільїна С. Б. Основи аудиту / Навчально-практичний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів - Кондор, 2009. - 378 с. - ISBN: 966-351-146-Х  

6. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: Підручник 

–  К.: Каравела, 2012. – 544 с. 

7. Огійчук М. Ф. Аудит: організація і методика: Навч. посібник. 2-ге вид., 

перероб. і допов./ М.Ф.Огійчук, І.Т. Новіков, І.І. Рагуліна. – К.: Алерта, 2012. – 664с. 

8. Основи аудиту: навч. посіб. / С. І. Дерев’янко, С. О. Олійник, Н. П. 

Кузик, О. М. Ганяйло. — К.: Центр учбової літератури, 2008. — 328 с.  

9. Організація і методика аудиту: Навч. посіб. / М.О. Никонович, К.О. 

Редько, О.А. Юр’ва; за ред. Є.В. Мниха. – К.: Київ. нац. торг.-екон. Ун-т, 2006. – 

472с. 

10. Пантелєєв В. П. Аудит : навч. посіб. / В. П. Пантелєєв. — К. : Видавничий 

дім “Професіонал”, 2008. — 400 с. 

11. Пшенична А.Ж. Аудит : навч. посібник / А.Ж. Пшенична. – К. : Центр 

учбової літератури. – 2008. 320 с. 

12. Рядська В. В. Аудит / К.: Центр учбової літератури, 2008. – 416 с.  

13. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит: Навчальний посібник – К: «Центр 

учбової літератури», 2008 – 265 с.  

14. Усач Б.Ф. Проблеми розвитку аудиту в Україні // Бухгалтерський облік і 

аудит. - 2007. - №4. - С. 217-222. 

15. Утенкова К.О. Аудит: Навчальний посібник/ К.О. Утенкова. – К.: 

Алерта, 2011. – 408 с. 

16. https://www.apu.com.ua 
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Перелік питань з курсу «Аналіз господарської діяльності» 

1. Сутність, завдання та значення аналізу господарської діяльності. 

2. Методи і технічні прийоми аналізу господарської діяльності. 

3. Види аналізу господарської діяльності.  

4. Інформаційне забезпечення аналізу господарської діяльності. 

5. Сутність та склад фінансової звітності. 

6. Поняття фінансового стану підприємства. 

7. Аналітичний баланс як інструмент оцінки фінансового стану. 

8. Аналіз необоротних активів підприємства. 

9. Аналіз стану, динаміки і структури оборотних активів. 

10. Аналіз джерел фінансування оборотних активів. 

11. Аналіз показників ефективності використання оборотних активів. 

12. Аналіз структури джерел формування капіталу підприємства. Ефект 

фінансового левериджу. 

13. Аналіз власного капіталу підприємства. 

14. Аналіз позикового капіталу підприємства. 

15. Аналіз ефективності використання капіталу підприємства. 

16. Сутність, напрямки аналізу і значення фінансової стійкості. 

17. Оцінка фінансової стійкості з використанням абсолютних показників 

фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості 

18. Порядок розрахунку та оцінки відносних показників фінансової 

стійкості. 

19. Сутність та значення ліквідності і платоспроможності для оцінки 

фінансового стану підприємства. 

20. Аналіз ліквідності балансу підприємства. 

21. Основні показники ліквідності, порядок їх розрахунку та методи оцінки. 

22. Аналіз динаміки загальних показників господарської діяльності 

підприємства.  

23. Оцінка ефективності використання ресурсів підприємства. 

24. Аналіз стійкості економічного зростання підприємства. 

25. Сутність прибутку підприємства та види фінансових результатів його 

діяльності. 

26. Формування чистого прибутку підприємства 

27. Напрямки аналізу фінансових результатів діяльності підприємства  

28. Аналіз рівня і динаміки фінансових результатів діяльності 

підприємства.  

29. Сутність та види доходів підприємства. 

30. Сутність та види витрат підприємства. 

31. Аналіз доходів і витрат підприємства.  

32. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу реалізації та прибутку 

підприємства. 

33. Аналіз показників рентабельності діяльності підприємства та факторів 

впливу на них. 
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34. Поняття грошових потоків, їх класифікація та значення для фінансової 

діяльності підприємства. 

35. Аналіз руху грошових коштів підприємства за прямим  методом. 

36. Аналіз руху грошових коштів підприємства за непрямим  методом. 

37. Сутність кредитоспроможності підприємства. 

38. Способи оцінки кредитоспроможності підприємства. 

39. Методичні основи проведення комплексної оцінки фінансового стану 

підприємства. 

40. Аналіз ймовірності банкрутства підприємства. 

 

Рекомендована література 

1. Базілінська О.Я. Фінансовий аналіз: теорія та практика : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2011. 328 с.  

2. Бернстайн Л.А. Анализ финансовой отчетности: Теория, практика, 

интерпретация. Пер. с англ. / Научная редакция Е.И. Елисеева, гл. ред. серии Я.В. 

Соколов. Москва: Финансы и статистика, 2012. 422 с. 

3. Бланк И.А. Управление финансовыми ресурсами. Москва: Омега-Л, ООО 

«Эльга», 2011. 768 с.  

4. Власюк Н. І. Фінансовий аналіз : навчальний посібник. Львів: Магнолія-

2006, 2016. 328 с. 

5. Єршова Н. Ю. Аналіз господарської діяльності: теорія і практикум : 

навчальний посібник. Львів: Магнолія-2006, 2015. 312 с. 

6. Звітність підприємств : підручник / М. І. Бондар та ін.]. Київ: Центр учбової 

літератури, 2015. 570 с. 

7. Маркарьян, Э.А., Герасименко Г.П., Маркарьян С.Э. Экономический анализ 

хозяйственной деятельности : учебное пособие. Москва: КноРус, 2013. 536 с. 

8. Мних Є.В. Економічний аналіз : підручник. Київ: Знання, 2011. 630 с. 

9. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон України 

від 16.07.1999 р. №996-ХІУ. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

10. Про затвердження Національного положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ 

Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. №73. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

11. Про затвердження порядку подання фінансової звітності : Постанова 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419. URL: 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/419-2000-%D0%BF 

12. Тарасенко Н. В., Вагнер І. М. Фінансовий аналіз : навчальний 

посібникЛьвів: Новий Світ-2000, 2015. 444 с.  

13. Тігова Т. М. Аналіз фінансової звітності : навчальний посібник. Київ: 

Центр учбової літератури, 2012. 268 с. 

14. Фінансовий аналіз : навчальний посібник / за ред. І. О. Школьник. Київ : 

Центр учбової літератури, 2016. 368 с. 

15. Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз : підручник. Житомир: ЖОО ГО 


