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ВСТУП
Реалізація
кінцевої
мети
функціонування
підприємства
забезпечується ефективною взаємодією керуючої та керованої складових
системи управління ним, що забезпечується через виконання нею
основоположних функцій управління: планування, організація, мотивація,
контроль. На виконання вказаних функцій у досягненні цілей управління
має вагомий вплив система бухгалтерського обліку.
Вплив зовнішнього та внутрішнього соціально-економічного
середовища на господарську діяльність підприємства продукує
виникнення низки фактів господарського життя, пов’язаних із процесами
постачання, виробництва та реалізації. Багатогранність даних процесів
зумовлена необхідністю залучення до господарського обороту фінансових,
матеріальних, трудових, інформаційних та інших ресурсів, визначення
предмету діяльності, вибору способів виробництва, формування цінової та
збутової політики тощо.
Факти господарського життя, що призводять до зміни у структурі
господарських засобів та джерелах їх утворення ідентифікуються в
систему бухгалтерського обліку як господарські операції, в якій вони
реєструються, систематизуються, групуються та узагальнюються. Таким
чином, формується масив обліково-економічної інформації, яка
використовується керованою системою як інформаційне джерело при
прийнятті управлінських рішень, у тому числі і стосовно управління
(адміністрування) податкових зобов’язань підприємства, оскільки мета
адміністрування податкових зобов’язань лежить в межах мети
адміністрування податків і полягає у забезпеченні погашення податкових
зобов’язань
платників,
запобігання
виникненню
недоїмок
та
необґрунтованих переплат, шляхом оптимального втручання в
господарську діяльність через застосування законодавчо встановлених
адміністративних механізмів і контрольних процедур.
Таким чином, система бухгалтерського обліку в системі управління
підприємством виконує функцію забезпечення управлінського персоналу
усіх рівнів управління, сформованою відповідно до єдиних
методологічних засад, аналітичною та узагальненою інформацією,
необхідною для поточного та стратегічного планування, аналізу, контролю
та прийняття управлінських рішень з метою досягнення визначених цілей
господарської діяльності підприємства.

1. МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Вступні фахові випробування до аспірантури за спеціальністю 071
«Облік і оподаткування» мають на меті визначення рівня підготовки
вступників з фахових дисциплін та подальше спрямування підготовки
справжніх професіоналів у таких галузях як: бухгалтерський облік як
інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничогосподарської і фінансової діяльності; аналіз і прогнозування фінансовоекономічних ситуацій; планування, контроль і мінімізація оподаткування
підприємства; використання бухгалтерської інформації для вироблення
управлінських рішень як перспективного, так і поточного характеру;
прийняття управлінських рішень на основі фундаментальних знань
правових норм господарювання і оподаткування; організація аудиту як
найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки.
Вступні випробування на навчання для здобуття ступеню доктора
філософії в галузі управління за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» включають вступний іспит з фахових дисциплін, зокрема:
бухгалтерського обліку (загальна теорія), фінансового обліку (1,2),
управлінського обліку, аналізу господарської діяльності (загальна теорія),
організації бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку в управлінні,
обліку і звітності в оподаткуванні, аудиту, організації і методики аудиту.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗМІСТУ ПРОГРАМИ
Бухгалтерський облік (загальна теорія)
Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його
сутність і характеристика в історичній ретроспективі
Тема 2. Предмет бухгалтерського обліку
Тема 3. Бухгалтерський баланс
Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
Тема 5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку
Тема 6. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни
власного капіталу
Тема 7. Облік процесу придбання та використання активів підприємства
Тема 8. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та послуг
Тема 9. Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і послуг
Тема 10. Визначення та відображення фінансових результатів основних
господарських процесів
Тема 11. Основи фінансової звітності
Тема 12. Сутність та принципи фінансового та управлінського обліку
Тема 13. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб’єкта
господарювання
Тема 14. Міжнародна стандартизація та організація національної системи
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні
Тема 15. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом
господарювання
Тема 16. Метод бухгалтерського обліку
Тема 17. Первинне спостереження: документація та документування в
бухгалтерському обліку
Тема 18. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку
Тема 19. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і
калькулювання
Тема 20. Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського
обліку
Тема 21. Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи
методології його наукових досліджень
Аналіз господарської діяльності(загальна теорія)
Тема 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності
Тема 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг
Тема 3. Аналіз витрат підприємства і собівартості продукції
Тема 4. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці
Тема 5. Аналіз довгострокових активів підприємства
Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання
Тема 7. Аналіз фінансових результатів підприємства та його фінансового

стану
Фінансовий облік 1
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Тема 2. Облік грошових коштів
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості
Тема 4. Облік основних засобів
Тема 5. Облік нематеріальних активів
Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій
Тема 7. Облік поточних фінансових інвестицій
Тема 8. Облік виробничих запасів
Тема 9. Облік сировини і матеріалів
Тема 10. Облік палива та готової продукції
Тема 11. Облік витрат виробництва
Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів
Фінансовий облік 2
Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань
Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань
Тема 3. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових
платежів
Тема 4. Облік власного капіталу
Тема 5. Облік неоплаченого капіталу
Тема 6. Облік праці та її оплати
Тема 7. Облік доходів і витрат
Тема 8. Облік доходів майбутніх періодів
Тема 9. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
Тема 10. Фінансова звітність підприємства
Управлінський облік
Тема 1. Мета, зміст і організація
управлінського обліку, його
взаємозв’язок з фінансовим обліком
Тема 2. Управлінський облік активів підприємства
Тема 3. Витрати підприємства: класифікація та поведінка
Тема 4. Організація обліку і контролю за центрами відповідальності
Тема 5. Бюджетування та контроль: сутність, порядок організації та
здійснення
Тема 6. Основи калькулювання
Тема 7. Методи обліку витрат і калькулювання
Тема 8. Система обліку і калькулювання за повними витратами
Тема 9. Система обліку і калькулювання за змінними витратами
Тема 10. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами

Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку
Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських
рішень
Звітність підприємств
Тема 1. Сутність та призначення фінансової звітності підприємств
Тема 2. Форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”
Тема 3. Форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)”
Тема 4. Форма № 3 та 3-н “Звіт про рух грошових коштів”
Тема 5. Форма № 4 “Звіт про власний капітал”
Тема 6. Склад та порядок складання приміток до річної фінансової
звітності
Тема 7. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної фінансової
звітності «Інформація за сегментами»
Тема 8. Виправлення помилок у фінансовій зв’язності та внесення змін до
її показників
Облік і звітність в оподаткуванні
Тема 1.Основні завдання податкового обліку, предмет податкового обліку
та методи ведення податкового обліку на підприємстві.
Тема 2.Облік з податку на додану вартість, порядок складання декларації з
ПДВ та терміни сплати податку до бюджету.
Тема 3.Особливості обліку ПДВ за операціями, що оподатковуються за
спеціальним режимом оподаткування та порядок відображення в
податковій декларації.
Тема 4.Відображення в обліку податку з доходів фізичних осіб, порядок
складання податкової звітності та терміни сплати податку.
Тема 5.Облік військового збору та порядок складання податкової
звітності.
Тема 6.Порядок застосування податкової знижки з податку з доходів
фізичних осіб, ставки податку та податкові соціальні пільги з ПДФО.
Тема 7. Облік єдиного податку Ш групи, порядок складання податкової
декларації та терміни сплати до бюджету.
Тема 8.Облік єдиного податку Ш групи та відображення його в податковій
звітності.
Тема 9.Відображення в обліку оподаткування податку на прибуток та
відображення його в податковій звітності.
Тема 10.Відображення в обліку акцизного податку та складання
податкової звітності.
Тема 11.Облік місцевих зборів та відображення в податковій звітності.
Тема 12.Облік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
порядок сплати до бюджету та відображення в податковій звітності.

Тема 13.Відображення земельного податку в обліку та складання
податкової звітності.
Тема 14.Відповідальність платників податків за порушення податкового
законодавства.
Бухгалтерський облік в управлінні
Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством
Тема 2. Бухгалтерський облік
в інформаційній системі управління
підприємством
Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської
бухгалтерської звітності
Тема 4. Оцінювання очікуваних витрат для прогнозування та прийняття
управлінських рішень
Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні
Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства
Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліковоаналітичного забезпечення управління підприємством
Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні
підприємством
Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень
Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень
Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства
Тема 12. Якість облікової інформації та бухгалтерського обліку.
Аудит
Тема 1. Сутність і предмет аудиту.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
Тема 3. Метод та методичні прийоми в аудиті
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю
Тема 5. Помилки і шахрайства в аудиторській практиці
Тема 6. Аудиторські докази та вимоги до них
Тема 7. Планування та стадії аудиторського
процесу
Тема 8. Аудит активів, пасивів та фінансової звітності
Тема 9. Фінансовий аналіз в аудиті
Тема 10. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Тема 11. Внутрішній аудит
Організація та методика аудиту
Тема 1. Предмет , метод та об’єкти організації та методики аудиту
Тема 2. Організація діяльності аудиторської фірми

Тема 3. Організація праці аудиторів
Тема 4. Організація та методика аудиту власного капіталу
Тема 5. Організація і методика аудиту необорних активів
Тема 6. Організація і методика аудиту грошових коштів
Тема 7. Організація і методика аудиту запасів
Тема 8. Організація і методика аудиту праці та її оплати
Тема 9. Організація і методика аудиту зобов’язань і дебіторської
заборгованості
Тема 10. Організація і методика аудиту витрат
Тема 11. Організація і методика аудиту доходів та фінансових результатів
підприємства
Тема. 12. Організація і методика узагальнення результатів аудиту
фінансової звітності
Тема 13. Організація внутрішнього аудиту

3. ВИМОГИ ДО ЗДІБНОСТЕЙ І ПІДГОТОВЛЕНОСТІ
ЗДОБУВАЧІВ.
ОСНОВНІ ПРОФЕСІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ
Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань,
вмінь, компетентностей, якими повинен володіти фахівець
зі
спеціальності «Облік і оподаткування», галузі знань 07 «Управління та
адміністрування»
Основні професійні компетентності, якими повинен володіти
вступник до аспірантури за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
мають бути як загально-професійні так і спеціалізовано-професійні.
Загально-професійні:
- розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові
зв’язки, які існують між економічними процесами й явищами на
підприємстві та реалізувати заходи щодо підвищення ефективності його
діяльності;
- розуміти просторову організацію продуктивних сил та параметри
залучення національної економіки у систему світогосподарських відносин;
- володіти методами та інструментами спостереження, опису,
ідентифікації, аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ на
підприємстві;
- проводити зовнішній аналіз середовища функціонування
підприємства та оцінювати вплив його факторів на діяльність
підприємства;
- обґрунтовувати господарські рішення, розуміти організаційноекономічний механізм управління підприємством та особливості ділових
комунікацій у професійній сфері;
- визначати напрямки максимізації ефективності процесу
формування, розподілу та контролю за використанням фінансових
ресурсів на рівні держави та підприємств різних форм власності;
- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки
життєдіяльності й охорони праці.
Спеціалізовано-професійні:
- розуміння сутності об’єктів бухгалтерського спостереження та
здатність до відображення господарських операцій на рахунках обліку;
- усвідомлення теоретико-організаційних засад контролю і ревізій та
здатність застосування основних методик проведення аудиту й надання
аудиторських послуг;
- володіння методикою господарського аналізу діяльності
підприємств та їх підрозділів;
- здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати звітність
підприємств різних форм власності, та використовувати отримані
відомості для прийняття управлінських рішень;

- здатність здійснення обліку із застосуванням спеціалізованих
інформаційних систем і комп’ютерних технологій;
- засвоєння практики здійснення обліку, контролю та аналізу
діяльності банків, бюджетних установ та підприємств різних форм
власності.

4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО
ВИПРОБУВАННЯ
Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для
вступу до аспірантури за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»
проводиться усно в формі співбесіди.
Екзаменаційний білет складається з 3 питань з різних курсів фахових
дисциплін: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Аналіз
господарської діяльності (загальна теорія)», «Фінансовий облік 1»,
«Фінансовий облік 2», «Управлінський облік», «Звітність підприємств»,
«Облік і звітність в оподаткуванні», «Бухгалтерський облік в управлінні»,
«Аудиту», «Організації і методики аудиту» винесеним в програму.

5. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА
Міністерство освіти і науки України
Харківський національний університет міського господарства
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Ректор
_____________ В.М.Бабаєв
"___" _____________2016 р.
Екзаменаційний білет №
для складання вступного фахового іспиту до аспірантури
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
1. Теоретичне питання.
2. Теоретичне питання.
3. Теоретичне питання.
Затверджено Вченою радою факультету Економіки і підприємництва,
протокол № ___ від "___" __________ 2016 р.
Екзаменатори

6. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВОГО ІСПИТУ
ДО ВСТУПУ В АСПІРАНТУРУ
Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне
завдання окремо) за такими критеріями:
20 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на
поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного
апарату і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до
відповідних категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно
дав відповіді на додаткові запитання у процесі співбесіди;
15 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але
не спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, не відповів на
додаткові питання на достатньому рівні;
10 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але
помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання
. Припустився суттєвої помилки при формулюванні відповіді .
0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на
запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання
понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів.
Не розв’язав задачу (ситуацію).
За підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до
100 балів включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання
переводиться в 4-балову.
Оцінка за національною шкалою 85—100 : 5 (відмінно) 65—80 : 4
(добре) 40—60 : 3 (задовільно) 0—35 : 2 (незадовільно).

7. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ
1. Міжнародні принципи та стандарти обліку і шляхи їх
впровадження в Україні.
2. Концептуальні теорії обліку: історія і сучасність.
3. Історія розвитку бухгалтерського обліку в Україні.
4. Організація управлінського обліку на сільськогосподарських
підприємствах.
5. Облік з податку на додану вартість, порядок складання
декларації з ПДВ та терміни сплати податку до бюджету.
6. Відображення в обліку податку з доходів фізичних осіб, порядок
складання податкової звітності та терміни сплати податку.
7.
Облік єдиного податку групи, порядок складання податкової
декларації та терміни сплати до бюджету.
8. Відображення в обліку оподаткування податку на прибуток та
відображення його в податковій звітності.
9.
Відображення в обліку акцизного податку та складання
податкової звітності.
10. Облік місцевих податків та зборів та відображення в податковій
звітності.
11. Внутрішній аудит в корпоративному управлінні підприємством
12. Аудит в Україні: виклики та перспективи в умовах
Євроінтеграції
13. Розвиток аудиторсько-колсалтингового бізнесу
14. Державний аудит в Україні: реалії сьогодення та перспективи
розвитку
15. Облік і звітність в системі корпоративного управління
16. Організаційно-методичні аспекти управлінського обліку:
міжнародний досвід та практика застосування в Україні.
17. Облікове
забезпечення
управління
витратами
сільськогосподарських підприємств.
18. Бухгалтерський облік як функція управління.
19. Фінансова звітність підприємств: методика складання та
представлення
20.
Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькими
ризиками.

8. ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО ІСПИТУ
1.
Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства
2.
Збалансована система показників у формуванні обліковоаналітичного забезпечення управління підприємством
3.
Розвиток бухгалтерського обліку як засобу підвищення
ефективності управління вартістю підприємства
4.
Сутність збалансованої системи показників у формуванні
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством та її
збалансування.
5.
Організація розробки планів розвитку бухгалтерського обліку
та аналізу на підприємстві
6.
Види планів розвитку обліково-аналітичного забезпечення
управління підприємством
7.
Методика організації впровадження облікових та аналітичних
завдань
8.
Оцінка ефективності функціонування збалансованої системи
обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством.
9.
Процес прийняття управлінських рішень.
10.
Сутність та місце обліково-аналітичної інформації в
інформаційному забезпеченні процесу управління підприємством.
11.
Місце бухгалтерського обліку в управлінні підприємницькими
ризиками
12. Користувачі облікової інформації.
13.
Побічні ефекти при використанні облікової інформації в
цілях управління.
14.
Бухгалтерський облік як функція управління.
15.
Організаційні комунікації в системі управління.
16.
Комунікаційні бар’єри якості облікової інформації.
17.
Поняття та значення управлінської бухгалтерської звітності
18.
Принципи управлінської бухгалтерської звітності та
класифікація її форм
19.
Вимоги до управлінської бухгалтерської звітності
20.
Методики підготовки управлінської бухгалтерської звітності
21.
Техніка підготовки управлінської бухгалтерської звітності
22.
Критерії оцінки ефективності управлінської бухгалтерської
звітності
23.
Інтегрована управлінська бухгалтерська звітність
24.
Основні методи і технології бюджетування витрат та
прогнозування прибутку підприємства.
25.
Оцінка очікуваних витрат та їх вплив на прийняття
управлінських рішень.

26. Методи оптимізації абсолютної величини витрат підприємства
27. Поняття та функції ціни. Політика ціноутворення.
28.
Цінова політика як елемент ринкової стратегії підприємства.
29.
Елементи облікової політики в ціноутворенні.
30.
Особливості трансфертного ціноутворення.
31.
Поняття екологічної діяльності підприємства та екологічних
рішень.
32.
Зміст та завдання бухгалтерського обліку екологічної
діяльності
33.
Облікове забезпечення управління екологічною діяльністю та
прийняттям екологічних рішень
34.
Контроль прийняття та виконання екологічних рішень.
Адміністративна відповідальність посадових осіб.
35.
Поняття соціальної відповідальності та соціальних рішень.
36.
Зміст та завдання бухгалтерського обліку соціальної
відповідальності та пов’язаних з нею розрахунків.
37.
Організаційно-облікове забезпечення прийняття соціальних
рішень.
38.
Поняття соціальної звітності
39.
Контроль прийняття та виконання соціальних рішень.
Адміністративна відповідальність посадових осіб.
40.
Інструменти бухгалтерського обліку та звітності, їх зв'язок з
виконанням задач бухгалтерського обліку.
41.
Інструментарій управлінського обліку.
42.
Облікова політика як інструмент фінансової звітності
43.
Сутність та характеристика якості облікової інформації
44.
Напрямки поліпшення якості облікової інформації
45.
Причини необхідності побудови інституційної теорії
бухгалтерського обліку
46.
Система правового регулювання аудиторської діяльності в
Україні.
47.
Професійна незалежність аудитора: шляхи досягнення.
48.
Етика аудитора: критичний погляд.
49.
Принцип конфіденційності: вітчизняний та закордонний
досвід.
50.
Робочі документи аудитора: необхідність застосування та
випадки вилучення.
51.
Методика аудиту фінансової звітності в умовах використання
комп’ютерних технологій.
52.
Особливості
застосування
програмних
продуктів
в
аудиторській практиці.
53.
Аудиторський ризик: оцінка впливу комп’ютерних технологій.
54.
Аналітичні процедури в аудиті фінансової звітності.

55.
Методика аудиту фінансової звітності акціонерних товариств.
56.
Суттєвості в аудиторській практиці.
57.
Контроль якості роботи аудиторів: вітчизняний та
закордонний досвід.
58.
Спільні та відмінні ознаки внутрішнього та зовнішнього
аудиту.
59.
Управління аудиторською діяльністю в Україні: проблеми та
реалії
60.
Особливості аудиту Звіту про фінансовий стан
61.
Особливості аудиту Звіту про сукупний дохід.
62.
Особливості методики аудиту Звіту про рух грошових коштів.
63.
Організація та методика аудиту Звіту про власний капітал:
вітчизняний досвід.
64.
Особливості проведення інвентаризації в аудиторській
практиці.
65.
Особливості методики аудиту інвестиційної нерухомості на
підприємствах.
66.
Аудит в Україні: виклики та перспективи в умовах
Євроінтеграції.
67.
Проблеми та перспективи розвитку внутрішнього аудиту в
сучасних умовах господарювання.
68.
Функції Державної аудиторської служби України.
69.
Реформування аудиторского ринку України.
70.
Національна система аудиту: проблеми становлення і
розвитку.
71.
Аудит в Україні – проблеми та перспективи розвитку.
72.
Основні завдання податкового обліку, предмет податкового
обліку та методи ведення податкового обліку на підприємстві.
73.
Облік з податку на додану вартість, порядок складання
декларації з ПДВ та терміни сплати податку до бюджету.
74.
Особливості обліку ПДВ за операціями, що оподатковуються
за спеціальним режимом оподаткування та порядок відображення в
податковій декларації.
75.
Відображення в обліку податку з доходів фізичних осіб,
порядок складання податкової звітності та терміни сплати податку.
76.
Облік військового збору та порядок складання податкової
звітності.
77.
Порядок застосування податкової знижки з податку з доходів
фізичних осіб, ставки податку та податкові соціальні пільги з ПДФО.
78.
Облік єдиного податку Ш групи, порядок складання
податкової декларації та терміни сплати до бюджету.
79.
Облік єдиного ІІІ групи та відображення його в податковій
звітності.

80.
Відображення в обліку оподаткування податку на прибуток та
відображення його в податковій звітності.
81.
Відображення в обліку акцизного податку та складання
податкової звітності.
82.
Облік місцевих зборів та відображення в податковій звітності.
83.
Облік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, порядок сплати до бюджету та відображення в податковій
звітності.
84.
Відображення земельного податку в обліку та складання
податкової звітності.
85.
Відповідальність
платників
податків
за
порушення
податкового законодавства.
86.
Аналіз витрат діяльності підприємства.
87.
Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
88.
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
та ефективність їх використання. Аналіз матеріаломісткості продукції.
89.
Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
90.
Аналіз наявності, ємності ринку і обсягу реалізації продукції
(робіт, послуг).
91.
Аналіз наявності, руху та використання грошових коштів.
Аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами.
92.
Аналіз обсягу виробництва продукції на підставі натуральних і
вартісних показників. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.
Аналіз якості продукції
93.
Аналіз складу, технічного стану та руху основних засобів.
Аналіз ефективності використання основних засобів.
94.
Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз
комплексних статей витрат.
95.
Аналіз стану та забезпеченості підприємства трудовими
ресурсами. Аналіз ефективності використання робочої сили. Аналіз
використання робочого часу.
96.
Аналіз фінансових результатів. Аналіз факторів зміни
прибутку від реалізації. Аналіз розподілу прибутку та його використання.
97.
Аналіз фінансового стану підприємства. Узагальнення
результатів аналізу фінансового стану підприємства та визначення шляхів
фінансового оздоровлення.
98.
Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
99.
Аудиторський висновок: поняття та види.
100. Бухгалтерська звітність підприємства: порядок заповнення та
представлення за призначенням.
101. Бухгалтерське відображення процесу реалізації готової
продукції. Порядок визначення фінансових результатів від реалізації.
102. Визнання резервів умовних зобов’язань та умовних активів.

103. Вимоги МСФЗ до звітності компаній, що консолідуються
104. Виникнення та розвиток аудиту. Предмет, об’єкти, завдання та
принципи аудиту.
105. Державний фінансовий контроль, його сутність та види.
106. Інтегрована звітність підприємства, сутність та необхідність
формування
107. Інформаційна
база
економічного
аналізу.
Система
економічних показників як основа економічного аналізу господарської
діяльності. Використання комп’ютерної техніки та програмного
забезпечення при проведенні економічного аналізу.
108. Капітальні вкладення: поняття, джерела фінансування,
порядок обліку. Облік будівельних робіт при господарському та
підрядному способах їх здійснення.
109. Класифікація витрат для цілей управління та бухгалтерського
обліку. Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання. Методи обліку
витрат і калькулювання.
110. Метод бухгалтерського обліку, його складові та їх
характеристика.
111. Метод і методичні прийоми економічного аналізу, їх
класифікація. Методика факторного аналізу.
112. Методика аналізу беззбитковості продукції підприємства
113. Місце та значення економічного аналізу в системі управління
підприємством.
114. Нормативна регламентація аудиту в Україні. Використання
міжнародних стандартів у практиці аудиту.
115. Облік експортно-імпортних операцій.
116. Облік зареєстрованого капіталу. Облік цільового фінансування
та цільових надходжень. Синтетичний і аналітичний облік створення та
використання резервів підприємства.
117. Облік інвестицій за методом участі в капіталі за МСФЗ
118. Облік касових операцій і підзвітних сум. Облік операцій на
рахунках в банку. Облік валютних операцій.
119. Облік кредитних операцій. Облік векселів та облігацій.
120. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.
121. Облік надходження та вибуття основних засобів. Облік
амортизації та зносу основних засобів.
122. Облік операцій з припинення діяльності підприємств.
123. Облік процесу об’єднання підприємств. Облік гудвілу.
124. Організаційні аспекти економічного аналізу. Форми і
процедури організації аналітичної роботи.
125. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах
застосування аутсорсингу.
126. Організація і методика аудиту повноти і достовірності

фінансової звітності підприємства
127. Організація комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на
підприємстві: передумови та основні принципи.
128. Організація облікового процесу на підприємстві: елементи та
методи.
129. Організація праці облікового персоналу та його правовий
статус.
130. Організація системи внутрішнього аудиту на підприємстві.
131. Організація
форми
аудиторської
діяльності.
Умови
сертифікації аудиторів в Україні.
132. Особливості організації та проведення інвентаризації.
133. Оцінка ймовірності банкрутства: західні підходи та вітчизняні
напрацювання.
134. Оцінка операцій, виражених в іноземній валюті.
135. Оцінка товарно-матеріальних цінностей. Особливості обліку
наявності та руху малоцінних і швидкозношуваних предметів.
136. Правове регулювання обліку та контролю. Міжнародні та
національні стандарти обліку та звітності, їх зміст і характеристика.
137. Предмет і види економічного аналізу, критична оцінка різних
підходів при їх визначенні та характеристиці. Об’єкти і суб’єкти
економічного аналізу.
138. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку, критична оцінка
різних підходів у їх визначенні та характеристиці. Господарські процеси.
139. Принципи підготовки та складання фінансової звітності за
МСФЗ
140. Структура, порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів
та його використання для потреб управління.
141. Сутність, завдання і класифікація аудиту.
142. Сутність, переваги та недоліки застосування калькулювання на
основі повних і неповних витрат, калькулювання на основі діяльності.
143. Управлінська звітність: значення та підходи до формування.
144. Форми і системи оплати праці. Облік розрахунків з
працівниками. Облік відпрацьованого часу. Методи обліку виробітку.
145. Якісні характеристики корисної фінансової інформації
146. Сутність та призначення фінансової звітності підприємств
147. Форма № 1 “Баланс (Звіт про фінансовий стан)”
148. Форма № 2 “Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний
дохід)”
149. Форма № 3 та 3-н “Звіт про рух грошових коштів”
150. Форма № 4 “Звіт про власний капітал”
151. Склад та порядок складання приміток до річної фінансової
звітності
152. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної

фінансової звітності «Інформація за сегментами»
153. Виправлення помилок у фінансовій зв’язності та внесення змін
до її показників.
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