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ВСТУП
Фахове тестування для конкурсного відбору вступників при вступі на
навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра» за
спеціальністю 071 Облік і оподаткування проводиться письмово та містить
завдання з навчальних курсів: ―Фінансовий облік І‖, ―Фінансовий облік ІІ‖,
―Аудит‖, ―Організація і методика економічного аналізу‖, «Бухгалтерський облік у
банку».
Курси ―Фінансовий облік І‖, ―Фінансовий облік ІІ‖, ―Аудит‖, ―Організація і
методика економічного аналізу‖ є нормативними складовими освітньопрофесійної програми вищої школи з підготовки фахівців з економіки і мають за
мету сприяння всебічному розвитку студентів як професіоналів своєї справи і
особистостей як найвищої цінності суспільства.
Методичні вказівки розроблені на основі програми вступних випробувань
для абітурієнтів Київського інституту банківської справи при вступі на навчання
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра» за спеціальністю 071
Облік і оподаткування та призначені для підготовки до вступних випробувань.
Методичні вказівки містять:
- програми навчальних курсів ―Фінансовий облік І‖, ―Фінансовий облік ІІ‖,
―Аудит‖, ―Організація і методика економічного аналізу‖, «Бухгалтерський
облік у банку»;
- перелік питань з фінансового обліку 1, фінансового обліку ІІ, аудиту,
організації і методики економічного аналізу, бухгалтерського обліку у
банку;
- пояснювальну записку та критерії оцінювання результатів фахових
вступних випробувань;
- зразок екзаменаційних завдань;
- список рекомендованих джерел, які пропонуються вступникам до
опрацювання.
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ
фахового тестування
для конкурсного відбору вступників
для здобуття освітнього ступеня магістр
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
на денну форму навчання
Фінансовий облік І
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Організація фінансового обліку на підприємствах України. Суть
господарського обліку. Види обліку. Поняття про фінансовий облік, його
значення та завдання на сучасному етапі. Дві галузі фінансового обліку:
фінансовий (загальний) та управлінський (виробничий, аналітичний) облік.
Спільні риси та відмінності. Основне призначення та об'єкти фінансового обліку.
Значення, завдання та об'єкти управлінського (виробничого) обліку.Складові
елементи фінансового обліку як економічного процесу. Принципи побудови
фінансового та управлінського обліку.
Підприємство як основний об'єкт фінансового обліку. Основні вимоги
організації фінансового обліку на підприємстві. Організація документообороту
на підприємстві. Основні фактори визначення облікової політики відповідно до
Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».
Характеристика фінансового обліку і його основні завдання. Закон України
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні». Стандарти
бухгалтерського обліку і звітності, які регламентують порядок ведення
фінансового обліку. Інструкції, положення, методичні вказівки, які регулюють
організацію фінансового обліку безпосередньо на підприємстві.
Облікова політика України на сучасному етапі. Облікова політика в Україні
та її зміст в умовах нових економічних відносин і ринкової економіки. Організація
фінансової служби в умовах нової облікової політики.
Основні нормативні документи, які регламентують облікову політику в
Україні. Облікова політика та її роль у формуванні теоретичних, методологічних і
організаційних аспектів бухгалтерського обліку в Україні. Реалізація облікової
політики в Україні. Фактори, які впливають на побудову фінансового обліку та їх
характеристика: розмір підприємства, вид підприємницької діяльності, характер
витрат, методика визначення фінансового результату, фінансова звітність,
наявність (відсутність) управлінського обліку. Види підприємств. Залежність
форм фінансового обліку від виду підприємства. Відповідальність за ведення
фінансового обліку.
Тема 2. Облік грошових коштів
Економічна сутність грошового обігу і розрахунку. Загальний порядок
ведення касових операцій. Оцінка грошових коштів. Документальне оформлення
касових операцій. Аналітичний і синтетичний облік касових операцій. Порядок
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заповнення журналу 1 і відомості 1.1. Облік касових операцій в системі рахунків
бухгалтерського обліку. Характеристика рахунку 30 ―Каса‖. Порядок проведення
інвентаризації коштів. Методика і техніка складання касової книги і порядок
здавання звіту касира. Порядок перевірки і обробки звіту касира бухгалтером.
Облік і шлях грошових коштів. Облік грошових коштів в дорозі та грошових
документів.
Основні форми безготівкових розрахунків. Порядок здійснення та
відображення в обліку розрахунків платіжними дорученнями, розрахунковими
чеками, вимогами, акредитивами. Поняття про поточні та бюджетні рахунки.
Порядок відкриття рахунку в банку. Документи, які необхідно подати в кредитну
установу для відкриття рахунку. Виписка банку, її зміст, структура, порядок
одержання та обробки. Характеристика рахунку 31‖Рахунки в банку‖. Порядок
ведення журналу 1 та відомості 1.2. Відображення руху грошових коштів на
рахунках бухгалтерського обліку.
Основні поняття з обліку грошових коштів на валютних рахунках. Порядок
відкриття та закриття валютних рахунків. Документальне оформлення операцій на
валютних рахунках.
Синтетичний та аналітичний облік операцій на валютних рахунках.
Порядок проведення перерахунку іноземної валюти. Облік курсових різниць.
Облік операцій з купівлі та продажу валюти. Особливості ведення журналу 1 та
відомості 1.2 з обліку грошових коштів на валютних рахунках.
Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій
Визнання та класифікація фінансових інвестицій. Еквіваленти грошових
коштів. Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних видів
цінних паперів: облік акцій, облігацій. Основні бухгалтерські проводки з обліку
руху акцій, облігацій. Облік поточних фінансових інвестицій. Придбання
короткострокових
фінансових інвестицій. Реалізація (продаж) поточних
фінансових інвестицій. Документування господарських операцій
з обліку
поточних фінансових інвестицій. Характеристика рахунків з обліку поточних
фінансових інвестицій. Аналітичний облік короткострокових фінансових
інвестицій. Синтетичний облік короткострокових фінансових інвестицій. Порядок
ведення журналу 4 та відомості 4.2. Розкриття інформації про короткострокові
фінансові інвестиції у фінансовій звітності. Узагальнення операцій з обліку
короткострокових фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку.
Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій
Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій.
Собівартість фінансових інвестицій, в залежності від способу придбання.
Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Характеристика
рахунку 14 ―Інвестиції‖.
Облік фінансових інвестицій, що надають право власності. Відображення
довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю, за методом
участі в капіталі, за амортизованою собівартістю та за собівартістю з урахуванням
зменшення корисності.
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Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної особи.
Фінансові інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної особи.
Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до фінансової
звітності. Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у регістрах
бухгалтерського обліку.
Тема 5. Облік дебіторської заборгованості
Визнання
довгострокової
дебіторської
заборгованості.
Оцінка
довгострокової дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської
заборгованості.
Види
довгострокової
дебіторської
заборгованості.
Характеристика рахунку 18 ―Довгострокова дебіторська заборгованість та інші
необоротні активи‖. Дебіторська заборгованість за майно, що передано у
фінансову оренду. Характеристика субрахунку 181 ‖Заборгованість за майно, що
передано у фінансову оренду‖. Довгострокові векселі одержані. Характеристика
субрахунку 182 ―Довгострокові векселі одержанні‖. Характеристика субрахунку
183 ―Інша дебіторська заборгованість‖. Аналітичний облік довгострокової
дебіторської заборгованості. Характеристика субрахунку 184 ―Інші необоротні
активи‖. Відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського
обліку з обліку довгострокової дебіторської заборгованості. Узагальнення
інформації про довгострокову дебіторську заборгованість в облікових регістрах.
Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості.
Визнання дебіторської заборгованості покупців і замовників. Оцінка дебіторської
заборгованості покупців і замовників.
Характеристика рахунку 36 ―Розрахунки з покупцями та замовниками‖ та
34 ―Короткострокові векселі одержані‖. Документування господарських операцій
з покупцями та замовниками. Види векселів: прості і переказні та їх коротка
характеристика. Поняття про дисконтований вексель. Організація та
документальне оформлення зберігання векселів на підприємстві та в банку.
Дебіторська заборгованість забезпечена векселями. Відображення заборгованості
покупців і замовників в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок
ведення журналу 3 та відомостей 3.1. – 3.6.
Сутність та види дебіторської заборгованості за нетоварними операціями.
Документування та облік розрахунків за виданими авансами, з підзвітними
особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодування завданих
збитків, за позиками членам кредитних спілок, з іншими дебіторами. Облік
розрахунків за виданими авансами. Характеристика субрахунку 371 ―Розрахунки
за виданими авансами‖. Поняття про підзвітні особи. Порядок відображення в
обліку господарських витрат здійснених підзвітними особами. Характеристика
субрахунку 372 ―Розрахунки з підзвітними особами‖. Аналітичний облік
розрахунків з підзвітними особами. Порядок оформлення службового
відрядження. Порядок видачі грошей у підзвіт. Правила і порядок оформлення та
затвердження звіту про використання коштів наданих на відрядження або під звіт.
Розміри відшкодувань витрат на службові відрядження. Порядок стягнення
своєчасно неповернених підзвітних сум. Облік розрахунків за нарахованими
доходами. Характеристика субрахунку 373 ―Розрахунки за нарахованими
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доходами‖. Поняття дивідендів, роялті, відсотків. Документування операцій з
обліку розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями.
Характеристика субрахунку 374 ―Розрахунки за претензіями‖. Порядок
оформлення претензії. Момент визнання претензій та відображення їх на
бухгалтерських рахунках. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.
Характеристика субрахунку 375 ―Розрахунки за відшкодуванням завданих
збитків‖. Документування операцій з обліку розрахунків за відшкодуванням
завданих збитків. Інвентаризація дебіторської заборгованості. Розкриття
інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності.
Економічна сутність резерву сумнівних боргів. Характеристика П(С)БО 10
―Дебіторська заборгованість‖. Визнання дебіторської заборгованості сумнівною.
Облік резервів сумнівних боргів. Характеристика рахунку 38 ―Резерв сумнівних
боргів‖. Відображення операцій зі створення резерву сумнівних боргів на
рахунках бухгалтерського обліку. Методи нарахування резерву сумнівних боргів
виходячи з : платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних
боргів, класифікації дебіторської заборгованості.
Тема 6. Облік основних засобів
Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика
основних засобів. Структура П(С)БО 7 та основні терміни. Порівняльна
характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік основних засобів.
Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних інвестицій:
придбання основних засобів за грошові кошти, безоплатне отримання основних
засобів, отримання основних засобів в рахунок внесків до статутного фонду,
переведення оборотних активів до основних засобів, надходження основних
засобів внаслідок обміну. Документування операцій з надходження основних
засобів. Аналітичний облік надходження основних засобів. Характеристика
рахунків 10 ―Основні засоби‖, 13 ―Знос (амортизація) необоротних активів‖, 15
‖Капітальні інвестиції‖. Синтетичний облік основних засобів. Порядок ведення
журналу 4. Облік капітального будівництва. Поняття про капітальні вкладення, їх
класифікація та характеристика. Організація обліку фінансування, кредитування і
розрахунків при капітальному будівництві. Облік затрат по капітальних
вкладеннях, що здійснюється підрядним способом. Облік затрат по капітальних
вкладеннях, що здійснюються господарським способом. Синтетичний та
аналітичний облік затрат на фінансування капітальних вкладень. Характеристика
субрахунку 151 ―Капітальне будівництво‖. Реєстри з обліку капітальних вкладень
(відомість обліку затрат по капітальних вкладеннях №4.1). Порядок відображення
затрат та фінансування капітальних вкладень у формах звітності.
Організація та порядок здійснення обліку капітального будівництва,
виконаного господарським способом. Первинні документи з обліку затрат по
капітальних вкладеннях. Облік закінчених та зданих в експлуатацію об’єктів і
відображення їх у балансі. Основні бухгалтерські проводки з обліку капітальних
вкладень здійснених господарським способом. Порядок ведення основних
облікових реєстрів з обліку капітальних вкладень, що здійснюється
господарським способом.
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Організація та порядок обліку затрат по капітальних вкладеннях, що
здійснюються підрядним способом. Порядок передачі та відображення в обліку
капітальних вкладень здійснених підрядним способом. Основні бухгалтерські
проводки з обліку капітальних вкладень, здійснених підрядним способом.
Порядок ведення основних облікових реєстрів з обліку капітальних вкладень, що
здійснюються підрядним способом.
Сутність, об’єкт та період амортизації. Методи амортизації необоротних
активів у відповідності по П(С)БО 7 ―Основні засоби‖. Облік амортизації.
Перегляд строку корисного використання та методу амортизації необоротних
активів. Поняття про амортизацію та необхідність її нарахування. Методи
нарахування амортизації: метод рівномірного списання, виробничий, метод
прискореного списання, кумулятивний метод, метод залишку, що зменшується.
Документальне оформлення розрахунку амортизації. Порядок відображання в
обліку нарахування амортизації. Поняття про знос, розміри нарахування зносу та
порядок його відображення в обліку. Характеристика рахунку 13 ―Знос
(амортизація) необоротних активів‖. Порядок відображання нарахування зносу та
амортизації в податковому обліку. Порядок відображання розміру
амортизаційного фонду та розміру зносу основних засобів у формах звітності.
Порядок відображання вибуття необоротних активів. Продаж та передача
основних засобів; списання (ліквідація) необоротних активів. Розкриття
інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової звітності.
Документування господарських операцій з обліку вибуття основних засобів.
Аналітичний облік руху основних засобів. Інвентаризація основних засобів.
Структура П(С)БО 14 ―Оренда‖. Поняття та види оренди. Поняття та види
лізингу. Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендаря.
Відображання орендних операцій в обліку та звітності орендодавця. Переоцінка
та зменшення корисності необоротних активів.
Відображання даних про основні засоби в облікових регістрах та розкриття
інформації у фінансовій звітності. .
Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку
інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських
операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік бібліотечних
фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, тимчасових (не
титульних) споруд, природних ресурсів, предметів прокату та інших необоротних
активів. Загальна характеристика рахунків 11 ―Інші необоротні матеріальні
активи‖, 18 ―Довгострокова дебіторська заборгованість та інші необоротні
активи‖ та субрахунків 112 ―Малоцінні необоротні матеріальні активи‖, 113
―Тимчасові (не титульні) споруди та 114 ―Природні ресурси‖. Розкриття
інформації про інші необоротні активи в облікових регістрах і фінансовій
звітності. Інвентаризація необоротних нематеріальних активів.
Строки корисного використання (експлуатації) інших необоротних
матеріальних активів. Методи нарахування амортизації інших необоротних
матеріальних активів. Характеристика субрахунку 132 ―Знос інших необоротних
матеріальних активів‖.
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Тема 7. Облік нематеріальних активів
Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів. Структура
П(С)БО 8 та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які
регламентують облік нематеріальних активів. Характеристика рахунку 12
―Нематеріальні активи‖.
Придбання нематеріальних активів за грошові кошти, в обмін на інші
активи, безоплатне отримання, як внесок до статутного капіталу. Синтетичний та
аналітичний облік нематеріальних активів. Документація господарських операцій
з обліку придбання нематеріальних активів.
Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безкоштовної передачі,
ліквідації об’єкта нематеріальних активів, здійснення фінансових вкладень
нематеріальними активами до статутного капіталу. Регістри аналітичного обліку
нематеріальних активів, що вибули. Інвентаризація нематеріальних активів.
Порядок ведення журналу 4 та відомості 4.3., призначеної для обліку
нематеріальних активів.
Поняття про амортизацію нематеріальних активів. Методи її нарахування.
Способи визначення строків корисного використання нематеріальних активів.
Тема 8. Облік запасів
Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення.
Класифікація запасів. Структура П(С)БО 9 ―Запаси‖. Оцінка запасів при їх
надходженні. Порядок оформлення первісної вартості запасів придбаних за
грошові кошти, виготовлених власними силами, внесених до статутного капіталу,
одержаних безоплатно, придбаних в результаті обміну на подібні активи,
придбаних в результаті обміну на неподібні активи. Оцінка вибуття запасів.
Методи оцінки запасів при їх прибутті: ідентифікованої собівартості,
середньозваженої собівартості, ФІФО, нормативних затрат, ціни продажу.
Характеристика рахунків з обліку запасів. Відображання даних про запаси в
облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Тема 9. Облік виробничих запасів та палива
Поняття і класифікація виробничих запасів. Документування господарських
операцій з руху виробничих запасів. Характеристика субрахунків обліку
виробничих запасів. Аналітичний облік виробничих запасів. Організація та
порядок ведення складського обліку товарно-матеріальних цінностей. Порядок
складання та представлення звіту про рух товарно – матеріальних цінностей
завідуючими складами. Організація та порядок ведення аналітичного та
синтетичного обліку ТМЦ у бухгалтерії. Поняття про сальдовий метод ТМЦ та
його переваги. Порядок відображання залишків ТМЦ у формах звітності
підприємства. Характеристика рахунку 20 «Виробничі запаси» Синтетичний облік
виробничих запасів. Контроль за використанням запасів у виробництві. Облік
переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація виробничих запасів. Порядок
складання інвентаризаційних описів, порівняльних відомостей. Відображення
результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку. Відображення
операцій з руху виробничих запасів на рахунках бухгалтерського обліку.
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Поняття про МШП, їх характеристика та класифікація. Особливості обліку
МШП. Документування надходження та витрачання МШП. Аналітичний та
синтетичний облік МШП. Характеристика рахунку 22 «Малоцінні та
швидкозношувані предмети». Бухгалтерське відображення операцій з руху МШП.
Тема 10. Облік витрат виробництва
Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. Мета та
етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів
калькулювання. Облік витрат допоміжних виробництв. Аналітичний облік витрат
основного
виробництва. Характеристика рахунку 23 «Виробництво».
Синтетичний облік прямих виробничих витрат. Інвентаризація незавершеного
виробництва. Відображення операцій з обліку витрат виробництва на рахунках
бухгалтерського обліку. Облік виробничої собівартості продукції. Узагальнення
витрат виробництва в облікових регістрах та у фінансовій звітності. Порядок
ведення журналу 5 та журналу 5А. Зведений облік витрат на виробництво.
Поняття браку у виробництві. Документування виявленого браку у
виробництві. Аналітичний облік браку у виробництві. Відшкодування втрат від
браку. Поняття напівфабрикату. Продаж напівфабрикатів. Контроль за рухом
напівфабрикатів. Характеристика рахунку 24 ―Брак у виробництві ‖ та 25 ―
Напівфабрикати ‖.
Тема 11. Облік випуску готової продукції
Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної
вартості готової продукції. Документування господарських операцій з руху
готової продукції. Аналітичний облік готової продукції. Інвентаризація готової
продукції. Характеристика рахунків обліку готової продукції. Характеристика
рахунку 26 ―Готова продукція‖, 27‖Продукція сільськогосподарського
виробництва‖. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції. Облік
оприбуткування готової продукції. Порядок здійснення складського обліку
готової продукції. Первинні документи з оприбуткування та відпуску готової
продукції та порядок їх заповнення. Синтетичний облік готової продукції.
Порядок ведення журналу 3 та відомості 3.1. Порядок відображення
вартості готової продукції у формах звітності підприємства.
Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів
Характеристика рахунку 39 ―Витрати майбутніх періодів‖. Поняття,
документування господарських операцій та розподіл витрат майбутніх періодів.
Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках бухгалтерського обліку.
Облік витрат на підготовку й освоєння нової продукції Аналітичний та
синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх видами.
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Фінансовий облік ІІ
Тема 1. Облік довгострокових зобов’язань.
Поняття довгострокових зобов’язань. Поняття та класифікація кредитів.
Перелік документів, що надаються для отримання довгострокового кредиту.
Порядок укладання кредитної угоди. Відмінності між договором позики та
кредитним договором. Варіанти надання банківського кредиту. Характеристика
рахунку 50 ―Довгострокові позики‖. Документування операцій з обліку
довгострокових позик. Відображення операцій з обліку довгострокових позик на
рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.
Порядок складання журналу 2.
Поняття векселя. Види та класифікація векселів. Прості (соло), переказні
(тратта), відсоткові та безвідсоткові векселі. Характеристика рахунку 51
―Довгострокові векселі видані‖. Документальне оформлення операцій з
векселями. Відображення операцій з обліку довгострокових векселів виданих на
рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.
Порядок складання журналу 3 та відомості 3.4. аналітичного обліку
довгострокових векселів виданих.
Суть та тлумачення облігацій. Облік облігацій, випущених з дисконтом та з
премією. Відображення в обліку облігацій, випущених між датами виплати
відсотків. Характеристика рахунку 52 ―Довгострокові зобов’язання за
облігаціями‖. Документування операцій з обліку довгострокових зобов’язань по
облігаціях на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та
фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 в частині Кт рах.52
―Довгострокові зобов’язання за облігаціями‖.
Види оренди та умови договорів оренди. Характеристика рахунку 53
―Довгострокові зобов’язання з оренди‖. Документування операцій з обліку
довгострокових зобов’язань з оренди на рахунках бухгалтерського обліку, в
облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок заповнення журналу 3 в
частині Кт рахунку 53 ―Довгострокові зобов’язання з оренди‖.
Відстрочені податкові зобов’язання. Відстрочені податкові активи. Загальна
характеристика рахунків 17 ―Відстрочені податкові активи‖ та 54 ―Відстрочені
податкові зобов’язання‖. Документування операцій з обліку відстрочених
податкових активів та відстрочених податкових зобов’язань. Відображення
операцій з обліку відстрочених податкових активів і відстрочених податкових
зобов’язань на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та
фінансовій звітності.
Загальна характеристика рахунку 55 ―Інші довгострокові зобов’язання‖.
Документування операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань.
Відображення операцій з обліку інших довгострокових зобов’язань на рахунках
бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.
Тема 2. Облік короткострокових зобов’язань.
Основні поняття поточної заборгованості. Визнання зобов’язань за придбані
товарно-матеріальні та нематеріальні цінності, послуги. Поняття про
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постачальників, підрядників та промислово-фінансові групи (ПФГ). Порядок і
форми розрахунків між постачальником та покупцем.
Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги.
Характеристика рахунку 63 ―Розрахунки з постачальниками та підрядниками‖.
Документування господарських операцій з обліку розрахунків з постачальниками
та підрядниками. Відображення операцій з розрахунків з постачальниками та
підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку. Аналітичний облік операцій з
постачальниками та підрядниками. Синтетичний облік операцій з
постачальниками та підрядниками. Порядок складання журналу 3 та відомості 3.3.
аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Відображення зобов’язань за розрахунками з постачальниками у фінансовій
звітності.
Оцінка зобов’язань за короткостроковими позиками. Сутність та порядок
отримання кредитів. Характеристика рахунку 60 ―Короткострокові позики‖.
Документування господарських операцій з обліку короткострокових кредитів.
Синтетичний та аналітичний облік короткострокових кредитів. Відображення
короткострокових кредитів в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок
складання журналу 2 (ІІ та ІІІ розділу).
Характеристика рахунку 61 ―Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов’язаннями‖. Документування господарських операцій з обліку поточної
заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Синтетичний та аналітичний
облік. Відображення поточної заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями
в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3,
розділ ІІ.
Характеристика рахунку 62 ―Короткострокові векселі видані‖. Облік
виданих
короткострокових
відсоткових
векселів.
Облік
виданих
короткострокових дисконтних векселів. Документування господарських операцій
з короткостроковими векселями виданими. Синтетичний та аналітичний облік.
Відображення операцій з короткостроковими векселями виданими в облікових
регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3, розділ І, та
відомості аналітичного обліку.
Тема 3. Облік праці та її оплати
Поняття про оплату праці та заробітну плату. Фактори, що визначають
розмір зарплати: складність і умови виконуваної роботи, професійно-ділові якості
працівника. Поняття про основну, додаткову зарплату та інші заохочувальні та
компенсаційні виплати. Форми і системи оплати праці, їх коротка характеристика:
погодинна (проста погодинна, погодинно-преміальна); відрядна (пряма відрядна,
відрядно-преміальна, акордна) тощо. Організація обліку особового складу в
бухгалтерії та у відділі кадрів. Організація обліку робочого часу.
Порядок нарахування погодинної оплати праці та їх документальне
оформлення. Документальне оформлення та порядок нарахування відрядної
оплати праці. Порядок оплати роботи в понаднормовий час, у святкові та неробочі
дні, оплата браку, часу простою, допущеного не з вини працівника, поєднання
(суміщення) професій та посад, оплата роботи у нічні години та їх документальне
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оформлення.
Порядок нарахування чергових і додаткових відпусток або компенсацій за
невикористані відпустки; порядок нарахування зарплати за виконання державних
і громадських обов’язків; перебування у відрядженнях; вихідної доплати при
звільненні; у всіх випадках тимчасової непрацездатності; інших передбачених
законодавством випадках та їх документальне оформлення. Порядок створення
резерву на виплату відпусток.
Визначення місячного сукупного оподатковуваного доходу. Порядок
нарахування податку з доходу фізичних осіб. Види податкових соціальних пільг.
Категорії працюючих, що користуються податковими соціальними пільгами.
Утримання Єдиного соціального внеску.
Види утримань із заробітної плати за рішенням держави чи судових органів
(аліменти інші виконавчі листи); на користь підприємства за усною чи письмовою
згодою працівника (відшкодування втрат, утримання підзвітних сум, утримання
за допущений брак з вини працівника, простої тощо); утриманні на користь третіх
осіб (квартплата); за заявою працівника (утримання індивідуальних кредитів,
внесків добровільного страхування тощо).
Методика розрахунку вище названих утримань та порядок їх відображення
в обліку.
Організація аналітичного обліку заробітної плати. Характеристика рахунку
66 ―Розрахунки за виплатами працівникам‖. Документування операцій з обліку
розрахунків з оплати праці.
Розрахунково-платіжна відомість, її основні реквізити та порядок
заповнення. Карточки – особові рахунки як реєстри аналітичного обліку
розрахунків із робітниками і службовцями по заробітній платі та їх основні
реквізити.
Поняття про депоновану заробітну плату та організація аналітичного обліку
депонованої зарплати.
Платіжна відомість, її основні реквізити та порядок ведення. Організація
синтетичного обліку розрахунків по заробітній платі. Відображення операцій з
обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку. Порядок
ведення журналу 5, 5А, розділ ІІІ. Відображення операцій за розрахунками з
оплати праці у фінансовій звітності.
Тема 4. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових
платежів
Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків підприємствами.
Податкове зобов’язання та податковий кредит. Синтетичний та аналітичний облік
податків. Характеристика рахунку 64 ―Розрахунки за податками й платежами‖.
Документування операцій з обліку розрахунків з бюджетом. Відображення
операцій з обліку розрахунків з бюджетом на рахунках обліку , в облікових
регістрах та у фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3 та відомості
аналітичного обліку розрахунків з бюджетом 3.6..
Економічна сутність, визначення і види дивідендів. Проміжні дивіденди,
кінцеві дивіденди. Характеристика рахунку 67 ―Розрахунки з учасниками‖.
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Документування операцій з обліку розрахунків з учасниками. Відображення
операцій з обліку розрахунків з учасниками на рахунках бухгалтерського обліку,
у облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3, в
частині розрахунків з учасниками Кт рахунку 67.
Поняття про філії, представництва, дочірні підприємства. Характеристика
рахунку 68 ―Розрахунки за іншими операціями‖. Документування операцій з
обліку розрахунків по інших операціях. Відображення в обліку розрахунків з
дочірніми підприємствами та з іншими кредиторами. Відображення розрахунків
по інших операціях, в облікових регістрах та фінансовій звітності. Порядок
складання журналу 3 та відомості 3.5 аналітичного обліку розрахунків по інших
операціях.
Облік розрахунків за страхуванням. Характеристика рахунку 65
―Розрахунки за страхуванням‖. Облік розрахунків з пенсійного страхування,
характеристика субрахунку 651 ―За пенсійним забезпеченням‖; облік розрахунків
із соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності,
характеристика субрахунку 652 ―За соціальним страхуванням‖; облік розрахунків
із державного соціального страхування на випадок безробіття та характеристика
субрахунку 653 ―За страхуванням на випадок безробіття‖; облік розрахунків їз
соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Документування
операцій з обліку розрахунків за страхуванням. Синтетичний облік розрахунків зі
страхування. Порядок ведення журналу 5, 5А, розділ ІІІ. Відображення операцій з
обліку розрахунків зі страхування на рахунках обліку, облікових регістрах та
фінансовій звітності.
Тема 5. Облік доходів та витрат
Економічна сутність доходів і фінансових результатів. Структура П(С)БО
15 ―Дохід‖ та основні терміни. Визнання, склад і оцінка доходів. Порівняльна
характеристика П(С)БО та МСФЗ.Характеристика рахунків з обліку доходів і
фінансових результатів. Відображення даних про доходи та фінансові результати
в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Поняття та класифікація доходів. Облік доходів від звичайної
діяльності.Облік доходів від надзвичайної діяльності. Характеристика рахунку 70
―Доходи від реалізації‖, 71 „Інший операційний дохід‖, 72 ―Дохід від участі в
капіталі‖, 73 ―Інші фінансові доходи‖, 74 ―Інші доходи‖, 75 ―Надзвичайні доходи‖
та 76 ―Страхові платежі‖. Порядок закриття рахунків з обліку доходів
Документування операцій з обліку доходів за видами діяльності. Характеристика
субрахунків з обліку доходів і фінансових результатів за видами діяльності.
Відображення операцій з обліку доходів
за видами діяльності на рахунках
бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у
фінансовій звітності.
Економічна сутність та класифікація витрат. Структура П(С)БО 16
―Витрати‖ та основні терміни. Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які
регламентують облік витрат. Загальна характеристика рахунків з обліку витрат.
Відображення даних про витрати в облікових регістрах та розкриття інформації у
фінансовій звітності.
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Класифікація витрат за елементами. Групування витрат за економічними
елементами. Взаємозв'язок елементів витрат та статей калькуляції. Облік витрат
операційної діяльності на рахунках класу 8. Характеристика рахунків класу 8.
Облік матеріальних витрат, характеристика субрахунків рахунку 80 ―Матеріальні
витрати‖. Облік витрат на оплату праці. Характеристика субрахунків рахунку 81
―Витрати на оплату праці‖, облік відрахувань на соціальні заходи: характеристика
субрахунків рахунку 82 ―Відрахування на соціальні заходи‖; облік амортизації:
характеристика субрахунків рахунку 83 ―Амортизація‖, облік інших операційних
витрат, характеристика рахунку 84 ―Інші операційні витрати‖, особливості обліку
інших витрат, характеристика рахунку 85 ―Інші затрати‖. Відображення операційних витрат у фінансовій звітності. Формування II розділу Звіту про
фінансові результати - 2 ―Елементи операційних витрат‖. Класифікація витрат
відповідно до П(С)БО 16 ―Витрати‖.
Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт,
послуг). Принцип історичної собівартості. Розкриття інформації про витрати у
примітках до фінансової звітності про: склад і суму витрат відображених у
статтях ―Інші операційні витрати‖, ―Інші витрати‖ Звіту про фінансові результати;
склад і суму доходів і витрат за кожною надзвичайною подією; склад і суму
витрат, які невключені до статей витрат Звіту про фінансові результати, а
відображені у складі власного капіталу.
Характеристика рахунку 90 ―Собівартість реалізації‖. Склад собівартості
реалізованої продукції. Поняття та склад загальновиробничих витрат.
Характеристика рахунку 91 ―Загальновиробничі витрати‖. Первинні документи
при відображенні накопичення загальновиробничих витрат. Розподіл
загальновиробничих витрат. Постійні та змінні загальновиробничі витрати. Вибір
бази розподілу, визначення нормальної потужності. Склад загальновиробничих
витрат: утримання апарату управління цеху, утримання іншого цехового
персоналу, амортизація будівель, споруд та інвентаря, тощо; випробування,
досліди, винахідництво; охорона праці, їх облік та характеристика.
Поняття витрат звітного періоду. Облік адміністративних витрат.
Характеристика рахунку 92 ―Адміністративні витрати‖. Документування та
порядок списання адміністративних витрат. Склад адміністративних витрат:
витрати на управління підприємством; збори і відрахування, загальнозаводські
невиробничі втрати тощо, їх облік та характеристика. Порядок ведення
аналітичного обліку витрат та його залежність від характеру виробництва та
системи калькулювання продукції.
Склад витрат на збут. Характеристика рахунку 93 ―Витрати на збут‖.
Первинні документи при накопиченні витрат на збут. Склад витрат на збут:
витрати пакувальних матеріалів для затарювання готової продукції на складах
готової продукції, витрати на ремонт тари, оплату праці та комісійні винагороди
продавцям, торговим агентам, що забезпечують збут, витрати на рекламу та
маркетинг, витрати на відрядження працівників, зайнятих збутом, витрати на
утримання основних засобів, інших матеріальних необоротних активів, пов'язаних
із збутом продукції (оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт,
охорона), витрати на транспортування, інші витрати.
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Склад інших операційних витрат. Характеристика рахунку 94 ―Інші витрати
операційної діяльності‖. Первинні документи при накопиченні інших витрат
операційної діяльності. Порядок списання інших витрат операційної діяльності.
Склад інших операційних витрат, витрати на дослідження і розробки, собівартість
реалізованої іноземної валюти, собівартість реалізованих виробничих запасів,
сума безнадійної дебіторської заборгованості, втрати від операційної курсової
різниці, втрати від знецінення запасів, від псування цінностей, визнані штрафи,
пені, неустойки, інші витрати операційної діяльності.
Поняття та склад фінансових витрат та втрат від участі в капіталі.
Характеристика рахунку 95 ―Фінансові витрати‖, 96 ―Втрати від участі в капіталі‖
та 97 ―Інші витрати‖.
Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків
та облік належної за даними бухгалтерського обліку суми податку на прибуток від
звичайної діяльності та надзвичайних подій. Характеристика рахунків 98
―Податок на прибуток‖ та 99 ―Надзвичайні витрати‖.
Реєстри аналітичного та синтетичного обліку непрямих витрат, їх зміст та
порядок ведення.
Способи узагальнення витрат та їх характеристика. Характеристика,
структура та основне призначення журналу № 5 № 5А. Порядок ведення журналів
№ 5 і 5А та їх взаємозв'язок з Головною книгою.
Тема 6. Облік доходів майбутніх періодів
Поняття доходів майбутніх періодів. Характеристика рахунку 69 ―Доходи
майбутніх періодів‖. Документування операцій з обліку доходів майбутніх
періодів. Відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів майбутніх
періодів. Відображення обліку доходів майбутніх періодів в облікових регістрах
та фінансовій звітності. Порядок складання журналу 3.
Тема 7. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
Облік фінансових результатів діяльності. Загальна характеристика рахунку
79 ―Фінансові результати‖. Облік результатів звичайної діяльності та
надзвичайних
подій.
Облік
використання
прибутку
підприємства.
Документування операцій з обліку
фінансових результатів. Характеристика
субрахунків з обліку фінансових результатів. Відображення операцій з обліку
фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах
та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Тема 8. Облік власного капіталу
Елементи власного капіталу. Економічна сутність капіталу. Порядок
формування та зміни статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного
товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій.
Продаж акцій (підписка на акції). Додатковий випуск акцій; збільшення
номінальної вартості акцій. Реінвестування дивідендів. Збільшення статутного
капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних засобів. Конвертація
облігацій в акції. Шляхи зменшення статутного капіталу; анулювання викуплених
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акцій, зменшення номінальної вартості акцій. Загальна характеристика рахунку 40
―Статутний капітал‖. Документування операцій з обліку формування та змін
статутного капіталу. Відображення операцій з обліку формування та змін
статутного капіталу на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та
розкриття інформації у формах фінансової звітності. Інвентаризація статутного
капіталу.
Облік пайового капіталу. Загальна характеристика рахунку 41 ―Пайовий
капітал‖. Облік додаткового капіталу. Загальна характеристика рахунку 42
―Додатковий капітал‖. Облік неоплаченого капіталу. Загальна характеристика
рахунку 46 ―Неоплачений капітал‖. Документування операцій з обліку пайового,
додаткового та неоплаченого капіталу, на рахунках обліку, в облікових регістрах
та розкриття інформації у фінансовій звітності.
Порядок створення резервного капіталу у товаристві. Аналітичний облік
резервного капіталу. Загальна характеристика рахунку 43 ―Резервний капітал‖.
Облік вилученого капіталу. Загальна характеристика рахунку 45 ―Вилучений
капітал‖. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Загальна
характеристика рахунку 44 ―Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)‖.
Документування господарських операцій з обліку резервного капіталу,
вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
Відображення даних на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та
розкриття інформації у фінансовій звітності.
Поняття та класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку.
Порівняльна характеристика П(С)БО та МСФЗ, які регламентують облік
забезпечень зобов’язань. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.
Характеристика рахунку 47 ―Забезпечення майбутніх витрат і платежів‖. Облік
цільового фінансування та цільових надходжень. Характеристика рахунку 48
―Цільове фінансування та цільові надходження‖. Облік цільових резервів.
Характеристика рахунку 49 ―Страхові резерви‖. Інвентаризація забезпечень
зобов’язань. Документування господарських операцій з обліку забезпечень
зобов’язань. Відображення даних з обліку забезпечень зобов’язань на рахунках
бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у
фінансовій звітності.
Тема 9. Фінансова звітність
Загальне поняття про звітність як елемент методу бухгалтерського обліку.
Мета, склад і вимоги до визнання фінансової звітності і розкриття її елементів.
Загальноприйняті принципи (стандарти) складання, представлення та
затвердження фінансової звітності.
Види звітності. Склад і терміни подання квартальної та річної фінансової
звітності. Органи, яким подається фінансова звітність.
Організація роботи по складанню звітності. Основні етапи, що передують
складанню квартальної та річної фінансової звітності. Поняття про головну книгу.
Зміст та призначення заключних і регулюючих записів.
Баланс: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і
техніка складання балансу.
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Звіт про фінансові результати: поняття та структура. Підготовка облікових
даних, методика і техніка складання звіту про фінансові результати.
Звіт про рух грошових коштів: поняття та структура. Підготовка облікових
даних, методика і техніка складання.
Звіт про власний капітал: поняття та структура. Підготовка облікових
даних, методика і техніка складання.
Примітки до фінансової звітності: поняття та структура. Підготовка
облікових даних, методика і техніка складання.
Аудит
Тема 1. Предмет, мета і принципи аудиту
Історичні аспекти розвитку аудиту в Україні та за кордоном. Аудит, його
сутність та функції. Предмет і об’єкти аудиторського контролю. Класифікація
видів фінансового контролю та аудиту. Відмінність аудиту від ревізії фінансовогосподарської діяльності підприємства. Податковий і незалежний аудит.
Внутрішній і зовнішній аудит. Головні завдання аудиту: захист інтересів
власника, сприяння підвищенню ефективності діяльності підприємства,
укріплення довіри до суб’єктів підприємницької діяльності. Принципи аудиту.
Чесність і об’єктивність. Незалежність і професійна поведінка. Компетентність і
належна ретельність. Конфіденційність і дотримання технічних норм.
Тема 2. Організаційні і нормативно-правові основи аудиторської
діяльності
Законодавче регулювання аудиторської діяльності в Україні. Закон України
―Про аудиторську діяльність‖. Особливий статус Аудиторської палати України.
Спілка аудиторів України, інші професійні аудиторські організації;
повноваження, функції, обов’язки. Стандарти та нормативне забезпечення аудиту.
Кодекс етики професійних бухгалтерів і аудиторів. Сертифікація аудиторів і
включення до Реєстру аудиторських фірм і аудиторів України. Аудитори і
аудиторські фірми. Види аудиторських послуг. Вимоги до створення
аудиторських фірм. Обмеження видів діяльності аудиторів та аудиторських фірм.
Регулювання аудиту на рівні аудиторської фірми. Вибір об’єкта аудиту. Договір
на надання аудиторських послуг, укладання і особливості. Внутрішні положення.
Корпоративне регулювання (саморегулювання) аудиту.
Тема 3. Аудиторський процес і його стадії
Загальна
характеристика
аудиторського
процесу.
Зміст
стадій
аудиторського процесу. Укладання угоди, вивчення бізнесу клієнта і планування
аудиту на підготовчій (організаційно-методичній) стадії. Виконання аудиторських
процедур і отримання аудиторських доказів на дослідній стадії. Класифікація
отриманих результатів і підготовка аудиторського висновку на узагальнюючій
стадії. Документальне оформлення кожної стадії.
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Тема 4. Вивчення бізнесу клієнта і планування аудиторської перевірки.
Вивчення бізнесу клієнта. Фактори, що впливають на діяльність
підприємства, їх класифікація. Джерела отримання інформації про бізнес клієнта.
Напрямки вивчення бізнесу клієнта і оформлення результатів. Значення вивчення
бізнесу клієнта для планування аудиторської перевірки. Значення планування
діяльності аудиторських фірм і аудиторів. Планування аудиту, його мета та стадії.
Методика планування аудиту і основні види планових документів.
Попереднє планування аудиту, коригування планів. Збирання загальних
відомостей про клієнта (знання бізнесу клієнта). Прийняття рішень про
продовження аудиту для клієнта та згоду на аудит для нового клієнта. Загальний
план і програма проведення аудиторської перевірки: структура і зміст. Фактори,
що впливають на структуру і зміст плану і програми аудиторської перевірки.
Тема 5. Аудиторський ризик і методика його визначення.
Аудиторський ризик, його зміст і види. Оцінка аудиторського ризику.
Оцінка системи внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку, контрольних
процедур. Визначення рівня властивого ризику і ризику контролю. Тести
контролю.
Методика визначення аудиторського ризику. Залежність між компонентами
моделі аудиторського ризику. Ризик не виявлення. Основні фактори, що
зумовлюють рівень кожної складової аудиторського ризику. Використання оцінки
рівня ризику при плануванні аудиторської перевірки, визначенні термінів її
проведення, вартості робіт. Поняття і значення суттєвості відхилень в аудиті.
Визначення межі суттєвості відхилень. Методи оцінки суттєвості на рівні
фінансової звітності, на рівні залишків по окремих статтях фінансової звітності,
на рівні груп господарських операцій.
Тема 6. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі.
Особливості аудиту підприємств, які застосовують комп’ютерні
інформаційні технології. Налагодження комп’ютерних процедур аудиту та
внутрішнього контролю. Поняття про комп’ютерний аудит та контроль.
Організаційні заходи контролю КІСП. Контроль за виконанням облікових записів
у КСБО. Програмне забезпечення аудиторської діяльності. Планування аудиту у
комп’ютерному середовищі: вивчення середовища, визначення ступеня ризику
неефективності системи контролю та її ненадійності. Характеристика та підходи
до контролю у простих та складних комп’ютерних системах. Особливості
проведення аудиту в умовах ЕСОД. Система комп’ютеризації зовнішнього та
внутрішнього аудиту. Комп’ютерне шахрайство, визначення та ознаки. Заходи
щодо його запобігання.
Тема 7. Особливості організація і методики проведення внутрішнього
аудиту.
Поняття системи внутрішнього контролю та її складові. Середовище
контролю і заходи контролю. Інформаційна база для оцінки надійності системи
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внутрішнього контролю. Вплив системи внутрішнього контролю на аудиторський
ризик. Система бухгалтерського обліку на підприємстві – політика і процедура,
які стосуються відповідних записів бухгалтерських операцій. Процедури
контролю – спеціальні перевірки, що виконуються персоналом підприємства.
Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю. Документування результатів
вивчення системи внутрішнього контролю. Тестування системи внутрішнього
контролю. Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту. Організація
системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту від внутрішнього
контролю.Служба внутрішнього аудиту. Структура підрозділів внутрішнього
аудиту. Об’єкти внутрішнього аудиту та основні методичні прийоми. Перевірка
стану бухгалтерського обліку. Внутрішній аудиторський процес. Документальне
призначення аудиторських перевірок. Порядок складання підсумкового
документу аудиторської перевірки. Висновки і пропозиції аудиторів за
результатами перевірки.
Тема 8. Організація аудиторських послуг
Нормативне визначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг.
Надання послуг по складанню звітності. Відновлення бухгалтерської
документації. Оглядова (експрес) перевірка проміжної фінансової інформації.
Операційна перевірка. Компіляція (трансформація систем обліку і звітності з
урахуванням вимог інших правил). Складання аудиторських рекомендацій.
Тема 9. Аудиторські докази і процедури їх отримання
Аудиторські докази і їх види. Загальні вимоги до аудиторських доказів,
оцінка їх надійності. Достатність і належність аудиторських доказів. Твердження
фінансової звітності як напрями збирання аудиторських доказів. Основні фактори,
які формують вимоги до аудиторських доказів. Вимоги до кількості та якості
доказів. Джерела аудиторських доказів та механізм їх одержання. Використання
роботи експертів. Використання результатів роботи внутрішнього аудиту.
Використання інформації, що надається керівництвом підприємства-клієнта.
Оцінка аудиторських доказів. Залежність між аудиторськими доказами, ризиком
та суттєвістю. Аудиторські процедури, їх призначення та види. Достатність і
належність аудиторських доказів. Джерела аудиторських доказів. Аудиторська
вибірка: значення, етапи, оцінка результатів вибіркової перевірки. Статистичні та
нестатистичні методи вибірки.
Тема 10. Аудит установчих документів та облікової політики суб’єкта
господарювання
Аудит установчих документів підприємства. Аудит формування та зміни
статутного капіталу та операцій, пов’язаних з його змінами на підприємствах
різних форм власності. Аудит операцій, пов’язаних з зменшенням і збільшенням
статутного капіталу. Особливості аудиту статутного капіталу в акціонерних
товариствах та спільних підприємствах. Аудит облікової політики підприємства.
Тема 11. Аудит необоротних активів
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Мета і завдання аудиту необоротних активів. Предмет аудиту основних
засобів, нематеріальних активів та інших необоротних активів. Організація
отримання джерел інформації про надходження, наявність і рух необоротних
активів. Методика аудиту необоротних активів. Процедури отримання
аудиторських доказів. Методика аудиту капітальних, фінансових інвестицій і
довгострокової дебіторської заборгованості. Методика аудиту зносу і амортизації
необоротних активів. Документування результатів аудиту. Перевірка
аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів. Методика оцінки
ефективності використання необоротних активів. Групування і систематизація
недоліків.
Тема 12. Аудит запасів і витрат діяльності
Визначення предмету, мети і завдань аудиту виробничих запасів. Об’єкти
аудиту виробничих запасів. Джерела інформації аудиту виробничих запасів.
Методика аудиту виробничих запасів. Документування результатів аудиту
виробничих запасів. Мета, предмет і завдання аудиту витрат виробництва.
Визначення об’єктів аудиту витрат виробництва. Документування аудиту витрат
виробництва. Контроль загальновиробничих витрат та перевірка достовірності їх
обліку. Формування витрат виробництва. Систематизація і групування недоліків.
Тема 13. Аудит грошових коштів і дебіторської заборгованості.
Мета і завдання аудиту касових операцій. Визначення об’єкту аудиту
грошових коштів. Джерела інформації аудиту каси і касових операцій.
Організація отримання документів для перевірки. Організація проведення
інвентаризації коштів. Застосування документальних методів аудиту касових
операцій. Перевірка аналітичного і синтетичного обліку руху грошових коштів.
Аудит операцій на рахунках у банках. Методика аудиту дебіторської
заборгованості.
Тема 14. Аудит капіталу і зобов’язань
Аналіз структури капіталу. Аудит окремих складових власного капіталу
підприємства. Аудит порядку і дотримання вимог законодавства щодо
формування капіталу підприємства. Дотримання норм формування резервного
капіталу. Вивчення положень щодо порядку формування окремих елементів
власного капіталу (додатковий капітал, резервний капітал і др..). Оцінка облікової
політики підприємства щодо його зобов’язань. Структура і організація обліку
зобов’язань. Аудит кредитів і позик підприємства. Аудит строків погашення і
забезпечення погашень кредитів.
Тема 15. Аудит доходів і фінансових результатів
Мета, предмет і завдання аудиту формування фінансових результатів.
Об’єкти аудиту фінансових результатів. Документальні методи аудиту фінансової
звітності. Джерела інформації аудиту фінансових результатів. Аналіз і оцінка
показників фінансової звітності. Методика оцінки й аналізу фінансових
результатів підприємства. Аудиторська оцінка стану внутрішнього контролю
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фінансової звітності. Ризик аудиту фінансової звітності. Систематизація і
групування недоліків.
Тема 16. Аудит дотримання трудового законодавства і розрахунків з
оплати праці
Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків
з оплати праці. Особливості нормативної бази аудиту дотримання трудового
законодавства та розрахунків з оплати праці. Предметна область аудиторського
дослідження. Проведення аудиту дотримання трудового законодавства та
розрахунків з оплати праці.
Тема 17. Аудит розрахунків із бюджетом
Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом. Аудит облікової політики
з метою оподаткування. Аудит розрахунків із бюджетом за податками.
Тема 18. Організація і методика аудиту фінансової звітності
підприємства
Склад фінансової звітності підприємства. Методи експертної оцінки
фінансової звітності підприємства під час аудиту. Аудит достовірності показників
фінансової звітності. Концепція безперервності підприємства і її значенні в аудиті
фінансової звітності і фінансового стану підприємства. Оцінка доцільності
застосування концепції безперервності при підготовці фінансової звітності. Дії
аудитора у разі наявності сумнівів в доцільності застосування концепції
безперервності. Етапи аудиту фінансової звітності. Аудит активів і пасивів,
доходів і витрат.
Тема 19. Організація і методика аудиту фінансового стану суб’єкта
господарювання
Джерела інформації аудиту фінансового стану. Аудиторські процедури в
аудиті фінансового стану підприємства. Спільне і відмінне між фінансовим
аналізом і аудитом фінансового стану. Основні етапи аудиту фінансового стану.
Методика аудиторської оцінки фінансових результатів. Аудит фінансової
стійкості підприємства. Аудит платоспроможності підприємства. Аудит
ліквідності підприємства. Узагальнюючі методи оцінки
Тема 20. Робочі документи аудитора
Робочі документи аудитора, їх сутність і класифікація. Методика складання
робочих документів аудитора під час планування, підготовки, проведення перевірки, узагальнення її даних, а також документальна інформація, одержана в
ході аудиту від третіх осіб. . Використання робочих документів на узагальнюючій
стадії контрольно-аудиторського процесу і при підготовці аудиторського
висновку. Роль робочих документів аудитора в організації його праці. Робоче
досьє аудитора: постійний і тимчасовий файли. Реквізити робочих документів.
Вимоги до зберігання робочих документів.
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Тема 21. Узагальнення результатів аудиторської перевірки і складання
аудиторського висновку
Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види аудиторських
висновків. Загальні вимоги до аудиторського висновку.
Позитивний висновок, умови його представлення. Обставини для ненадання
безумовно позитивного висновку: невпевненість та незгода. Модифікований
висновок. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та не фундаментальна
невпевненість або незгода та їх причини. Негативний висновок та умови його
представлення. Відмова від надання висновку.
Вимоги до стилю формування аудиторського висновку.
Порядок складання та надання аудиторських висновків. Рішення
користувачів звітності за результатами аудиту.
Організація і методика економічного аналізу
Тема 1. Організація економічного аналізу на підприємстві
Поняття економічного аналізу та сфера його застосування. Місце
економічного аналізу в системі наук. Класифікація видів економічного аналізу.
Зміст, предмет і об’єкти, функції та завдання економічного аналізу. Основні
категорії економічного аналізу. Метод економічного аналізу та його особливості.
Класифікація технічних прийомів економічного аналізу. Характеристика
неформальних (логічних) способів економічного аналізу. Характеристика
формалізованих (математичних) способів економічного аналізу. Організація
аналітичної роботи. Етапи аналітичної роботи та їх характеристика.
Тема 2. Інформаційна база економічного аналізу
Сутність інформаційної діяльності та інформації. Функції інформаційної
діяльності та вимоги до інформаційного забезпечення економічного аналізу.
Класифікація інформації. Показники і їх класифікація. Сучасні автоматизовані
інформаційні системи та їх використання в економічному аналізі й управлінні.
Тема 3. Аналіз доходів і витрат підприємства
Оцінка структури доходів і витрат підприємства у динаміці.
Аналіз
ефективності
використання
трудових
ресурсів
(Аналіз
забезпеченості підприємства персоналом. Аналіз продуктивності праці і
трудомісткості продукції. Аналіз фонду оплати праці. Аналіз соціальної
захищеності членів коллективу. Аналіз використання робочого часу. Аналіз
темпів зростання продуктивності праці і середньої зарплати. Резерви зростання
продуктивності праці).
Аналіз ефективності використання довгострокових активів підприємства
(Значення, завдання і джерела аналізу довгострокових активів підприємств.
Аналіз складу, динаміки і структури основних засобів. Аналіз ефективності
використання основних засобів. Аналіз використання виробничих потужностей.
Аналіз технічного стану основних засобів. Аналіз організаційно-технічного рівня
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виробництва. Аналіз використання обладнання. Резерви збільшення випуску
продукції, фондовіддачі і рентабельності основних засобів. Аналіз нематеріальних
активів).
Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів (Аналіз
забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. Аналіз ефективності
використання матеріальних ресурсів. Аналіз матеріаломісткості окремих видів
продукції та питомої матеріаломісткості. Аналіз прибутку на 1 гривню
матеріальних витрат. Резерви збільшення обсягів випуску продукції за рахунок
предметів праці).
Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції (Значення, завдання і
об'єкти аналізу собівартості
продукції. Аналіз загальної суми витрат на
виробництво продукції. Аналіз витрат на 1 гривню товарної продукції. Аналіз
витрат за елементами і статтями калькуляції. Аналізу собівартості окремих видів
продукції. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції. Аналіз
прямих матеріальних і трудових витрат та непрямих витрат. Функціональновартісний аналіз. Резерви зниження собівартості продукції).
Тема 4. Організація і методика аналізу фінансових результатів
підприємства
Значення, завдання і джерела аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства. Порядок формування фінансових результатів діяльності. Аналіз
рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів. Аналіз фінансових
результатів від різних видів діяльності. Аналіз беззбитковості. Резерви
збільшення суми прибутку. Аналіз розподілу та використання чистого прибутку.
Аналіз оподаткованого прибутку і податків з прибутку. Методика факторного
аналізу прибутку за системою „ директ – костинг‖. Методика аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства за методикою ДПС.
Тема 5. Аналіз рентабельності підприємства
Сутність рентабельності підприємства та її значення для оцінки результатів
його діяльності. Система показників рентабельності. Факторний аналіз
рентабельності підприємства.
Тема 6. Аналіз рентабельності продукції
Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг (Аналіз динаміки виробництва
продукції. Аналіз асортименту продукції: Аналіз якості продукції. Аналіз
структури випуску продукції. Аналіз ритмічності виробництва). Аналіз реалізації
продукції. Факторний аналіз рентабельності продукції.
Основні напрями
підвищення рентабельності продукції. Методика аналізу рентабельності за
системою „ директ – костинг‖.
Тема 7. Аналіз активів підприємства
Значення і завдання аналізу активів підприємства. Основні етапи аналізу
складу і структури активів підприємства. Аналіз загального, основного і
оборотного капіталу. Аналіз дебіторської заборгованості.
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Методика аналізу активів підприємства за методикою ДПС.
Тема 8. Аналіз оборотності оборотних коштів
Сутність і класифікація оборотних активів. Аналіз оборотності оборотних
активів. Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних активах.
Методика розрахунку сум вивільнених або залучених коштів у результаті
оборотності капіталу.
Тема 9. Аналіз власного капіталу
Значення і завдання аналізу власного капіталу. Аналіз структури та
динаміки власного капіталу підприємства. Методика аналізу власного капіталу
підприємства за методикою ДПС. Показники оцінки структури джерел
фінансових ресурсів. Аналіз ефективності використання позикового капіталу.
Ефект фінансового важеля. Сутність левериджу, його значення та види.
Порівняльний аналіз джерел і засобів підприємства. Аналіз кредиторської
заборгованості.
Тема 10. Організація і методика аналізу зовнішньоекономічної
діяльності
Особливості організації аналізу зовнішньоекономічної діяльності. Аналіз
виконання контрактних зобов'язань за експортними операціями. Аналіз динаміки
експорту (імпорту) товарів і послуг. Аналіз накладних витрат щодо експорту й
імпорту товарів. Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів.
Тема 11. Організація і методика аналізу інвестиційної діяльності
підприємства
Значення, завдання і джерела інформаціїї аналізу інвестиційної діяльності.
Методика аналізу оцінки інвестиційної привабливості проектів (доцільності
капіталовкладень). Методика аналізу інвестиційних проектів. Методика аналізу
фінансових інвестицій.
Тема 12. Організація і методика аналізу фінансового стану
підприємства
Значення і теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства.
Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. Експрес-аналіз фінансової
звітності. Аналіз грошових потоків. Оцінка ануїтетів. Розрахунок фінансової
потреби підприємства. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.
Аналіз фінансової стійкості підприємств. Аналіз ділової активності
підприємства. Методика аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності
підприємства за методикою ДПС.
Тема 13. Узагальнення результатів аналізу господарської діяльності
Узагальнена оцінка ступеня ефективності управління підприємством.
Систематизація і оформлення результатів економічного аналізу. Розробка
пропозицій щодо реалізації виявлених резервів.
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Бухгалтерський облік у банку
Тема 1. Основні вимоги до організації бух обліку. Принципи бух. обліку.
Тема 2. Облік доходів банку.
Тема 3. План рахунків.
Тема 4. Аналітичні рахунки.
Тема 5. Порядок відкриття рахунків.
Тема 6. Принципи організації безготівкових розрахунків.
Тема 7. Порядок розрахунків платіжними дорученнями.
Тема 8. Розрахунки платіжними вимогами, та меморіальними ордерами.
Тема 9. Розрахунки акредитивами.
Тема 10. Основні вимоги операційної роботи. Регістри обліку.
Тема 11. Вивірка аналітичного та синтетичного обліку.
Тема 12. Методи аналізу балансу.
Тема 13. Організація касової роботи.
Тема 14. Облік та ревізія касових операцій.
Тема 15. Облік операцій з кредитування.
Тема 16. Облік основних фондів та нематеріальних активів.
Тема 17. Облік товарно-матеріальних цінностей.
Тема 18. Облік орендних платежів
Тема 19. Облік процентних доходів. Порядок призупинення нарахування
доходів
Тема 20. Облік витрат банку.
Тема 21. Порядок розрахунку та обліку витрат по оплаті праці.
Тема 22. Облік цінних паперів.
Тема 23. Облік операцій з цінними паперами.
Тема 24. Капітал банку.
Тема 25. Порядок обліку та списання дебіторської заборгованості.
Тема 26. Баланс банку.
Тема 27. Банківська звітність.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСІВ
Фінансовий облік І
1. Сутність бухгалтерського обліку.
2. Порядок організації бухгалтерського обліку на підприємствах України.
3. Принципи організації бухгалтерського обліку.
4. Фактори, які впливають на побудову бухгалтерського обліку.
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5. Види бухгалтерського обліку та стадії його здійснення.
6. Предмет, метод та об’єкти бухгалтерського обліку.
7. Порядок ведення касових операцій та первинний облік касових операцій.
8. Аналітичний та синтетичний облік касових операцій.
9. Порядок відкриття рахунку в банку, переоформлення та закриття.
10.Первинні (банківські) документи з обліку операцій на рахунку в банку.
11.Синтетичний та аналітичний облік операцій на рахунках у банках в
національній валюті.
12.Синтетичний та аналітичний облік операцій на рахунках у банках в іноземній
валюті.
13.Форми безготівкових розрахунків.
14.Порядок розрахунків за допомогою платіжних доручень, платіжних вимогдоручень, платіжних вимог.
15.Порядок розрахунків за допомогою акредитива.
16.Поняття та оцінка фінансових інвестицій та відображення їх в обліку.
17.Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами.
18.Аналітичний та синтетичний облік розрахунків по претензіях.
19.Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з персоналом по
відшкодуванню завданих збитків
20..Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з іншими дебіторами і
кредиторами.
21.Аналітичний та синтетичний облік резервів сумнівних боргів.
22.Основні засоби: сутність, класифікація та оцінка.
23.Документальне забезпечення господарських операцій з обліку основних
засобів.
24.Аналітичний та синтетичний облік основних засобів.
25.Облік придбання (виготовлення) основних засобів.
26.Визначення амортизації та зносу основних засобів та порядок відображення їх
в обліку. Прямолінійний метод нарахування амортизації.
27.Виробничий і кумулятивний методи нарахування амортизації.
28.Прискорений метод нарахування амортизації.
29.Облік переоцінки основних засобів.
30.Інвентаризація основних засобів та відображення результатів в обліку.
31.Облік продажу (реалізації), ліквідації, безкоштовної передачі основних засобів.
32.Документування господарських операцій з обліку нематеріальних активів.
33.Аналітичний та синтетичний облік нематеріальних активів.
34.Облік руху нематеріальних активів та амортизація.
35.Облік інших необоротних активів згідно вимог П(С)БО № 8 "Нематеріальні
активи".
36.Визнання та класифікація запасів.
37.Оцінка запасів.
38.Документування господарських операцій з обліку руху запасів.
39.Аналітичний облік запасів та синтетичний облік запасів.
40.Облік надходження запасів. Розрахунок транспортно-заготівельних витрат.
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41.Облік та документальне оформлення операцій, пов"язаних з використанням
виробничих запасів.
42.Поняття та класифікація МШП. Характеристика рахунків для обліку МШП.
43.Документування господарських операцій з обліку МШП. Порядок організації
аналітичного обліку МШП.
44.Склад та класифікація витрат виробництва.
45.Облік прямих виробничих витрат.
46.Облік непрямих виробничих витрат.
47.Поняття та облік незавершеного виробництва (НЗВ).
48.Поняття та облік браку та напівфабрикатів власного виробництва.
49.Поняття та облік готової продукції.
50.Аналітичний та синтетичний облік витрат майбутніх періодів.
Фінансовий облік ІІ
1. Засоби та принципи кредитування. Поняття про кредитний договір та його
зміст.
2. Порядок одержання та погашення кредитів. Плата за користування кредитом.
3. Аналітичний та синтетичний облік довгострокових кредитів.
4. Облік довгострокових векселів виданих.
5. Облік довгострокових зобов'язань по облігаціях.
6. Облік довгострокових зобов'язань з оренди.
7. Облік інших довгострокових зобов'язань.
8. Аналітичний та синтетичний облік короткострокових кредитів.
9. Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з постачальниками та
підрядниками.
10.Облік короткострокових векселів виданих.
11.Заробітна плата: поняття, види та форми.
12.Облік особового складу, використання робочого часу та виробітку.
13.Документування та порядок нарахування заробітної плати за погодиною
формою оплати праці.
14.Документування та порядок нарахування заробітної плати за відрядною
формою оплати праці.
15.Порядок нарахування заробітної плати за роботу у нічний час, святкові дні,
понаднормово, за час простою (з вини працівника і не з його вини), за
виготовлення браку (з вини працівника та не з його вини) та відображення цих
операцій в обліку.
16.Порядок розрахунку виплати за
час тимчасової непрацездатності, та
відображення цих операцій в обліку.
17.Порядок нарахування виплат за час чергової відпустки та відображення цих
операцій в обліку.
18.Порядок нарахування виплат за час перебування працівника у відрядженні, під
час медогляду, виконання державних обов’язків тощо та відображення цих
операцій в обліку.
19.Види утримань з заробітної плати та відображення їх в обліку.
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20.Облік податку з доходів фізичних осіб, податкові та соціальної пільги.
21.Облік виплати заробітної плати.
22.Нарахування на фонд оплати праці та порядок відображення їх в обліку.
23.Облік розрахунків за страхуванням.
24.Аналітичний та синтетичний облік розрахунків з бюджетом.
25.Сутність та класифікація витрат діяльності.
26.Облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг).
27.Облік адміністративних витрат.
28.Облік витрат на збут та інших операційних витрат.
29.Облік фінансових витрат та втрат від участі в капіталі.
30.Облік інших витрат.
31.Класифікація витрат за елементами. Характеристика рахунків класу 8 „Витрати
за елементами‖.
32.Облік витрат операційної діяльності з одночасним використанням рахунків
класу 8 „Витрати за елементами‖ і класу 9 „Витрати діяльності‖.
33.Облік витрат на запобігання надзвичайним подіям і ліквідацію їх наслідків.
34.Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів, їх класифікація згідно
П(С)БО 15 „Доходи‖.
35.Облік доходів від реалізації продукції.
36.Облік податку на додану вартість, що пов’язаний з реалізацією готової
продукції.
37.Облік інших операційних доходів.
38.Облік доходів від фінансової діяльності.
39.Облік доходів від надзвичайної діяльності.
40.Облік доходів майбутніх періодів і платежів.
41.Поняття фінансових результатів, порядок їх формування та відображення в
обліку.
42.Облік використання прибутку підприємств.
43.Власний капітал та його складові.
44.Порядок формування статутного капіталу та відображення його змін в обліку.
45.Облік додаткового капіталу.
46.Облік резервного капіталу.
47.Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів.
48.Облік цільових надходжень і цільового фінансування.
49.Документування та облік розрахунків з учасниками.
50.Поняття та облік вилученого та неоплаченого капіталу, відображення їх зміни
на рахунках бухгалтерського обліку.
51.Мета, склад і вимоги до визнання фінансової звітності і розкриття її елементів.
Види звітності.
52.Загальноприйняті принципи (стандарти) складання, представлення та
затвердження фінансової звітності.
53.Організація роботи по складанню звітності.
54.Баланс: поняття та структура. Підготовка облікових даних, методика і техніка
складання балансу.
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55.Звіт про фінансові результати: поняття та структура. Підготовка облікових
даних, методика і техніка складання звіту про фінансові результати.
56.Звіт про рух грошових коштів: поняття та структура. Підготовка облікових
даних, методика і техніка складання.
57.Звіт про власний капітал: поняття та структура. Підготовка облікових даних,
методика і техніка складання.
58.Примітки до фінансової звітності: поняття та структура. Підготовка облікових
даних, методика і техніка складання.
Аудит
1. Історичні аспекти розвитку аудиту в Україні та за кордоном. Аудит, його
сутність та функції.
2. Предмет і об’єкти аудиторського контролю. Класифікація видів фінансового
контролю та аудиту.
3. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності
підприємства. Податковий і незалежний аудит. Внутрішній і зовнішній аудит
4. Головні завдання аудиту: захист інтересів власника, сприяння підвищенню
ефективності діяльності підприємства, укріплення довіри до суб’єктів
підприємницької діяльності.
5. Принципи аудиту. Чесність і об’єктивність. Незалежність і професійна
поведінка. Компетентність і належна ретельність. Конфіденційність і
дотримання етичних норм.
6. Законодавче регулювання аудиторської діяльності в Україні. Закон України
―Про аудиторську діяльність‖.
7. Особливий статус Аудиторської палати України.
8. Спілка аудиторів України, інші професійні аудиторські організації;
повноваження, функції, обов’язки.
9. Стандарти та нормативне забезпечення аудиту.
10.Кодекс етики професійних бухгалтерів і аудиторів.
11.Сертифікація аудиторів і включення до Реєстру аудиторських фірм і
аудиторів України.
12.Аудитори і аудиторські фірми. Вимоги до створення аудиторських фірм.
13.Види аудиторських послуг.
14.Вибір об’єкта аудиту.
15.Загальна характеристика аудиторського процесу. Зміст стадій аудиторського
процесу.
16.Укладання угоди, вивчення бізнесу клієнта і планування аудиту на
підготовчій (організаційно-методичній) стадії.
17.Виконання аудиторських процедур і отримання аудиторських доказів на
дослідній стадії.
18.Класифікація отриманих результатів і підготовка аудиторського висновку на
узагальнюючій стадії.
19.Вивчення бізнесу клієнта. Фактори, що впливають на діяльність
підприємства, їх класифікація.
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20.Планування аудиту, його мета та стадії.
21.Загальний план і програма проведення аудиторської перевірки: структура і
зміст. Фактори, що впливають на структуру і зміст плану і програми
аудиторської перевірки.
22.Аудиторський ризик, його зміст і види. Оцінка аудиторського ризику.
23.Оцінка системи внутрішнього контролю, бухгалтерського обліку,
контрольних процедур.
24.Визначення аудиторського ризику. Залежність між компонентами моделі
аудиторського ризику.
25.Ризик не виявлення.
26.Основні фактори, що зумовлюють рівень кожної складової аудиторського
ризику.
27.Поняття і значення суттєвості відхилень в аудиті. Визначення межі суттєвості
відхилень.
28.Поняття про комп’ютерний аудит та контроль.
29.Планування аудиту у комп’ютерному середовищі: вивчення середовища,
визначення ступеня ризику неефективності системи контролю та її
ненадійності.
30.Комп’ютерне шахрайство, визначення та ознаки. Заходи щодо його
запобігання.
31.Поняття системи внутрішнього контролю і її складові.
32.Середовище контролю і заходи контролю. Вплив системи внутрішнього
контролю на аудиторський ризик.
33.Інформаційна база для оцінки надійності системи внутрішнього контролю.
34. Вивчення і оцінка системи внутрішнього контролю.
35. Внутрішній аудит. Основні завдання внутрішнього аудиту.
36.Організація системи внутрішнього аудиту. Відмінності внутрішнього аудиту
від внутрішнього контролю.
37.Служба внутрішнього аудиту. Структура підрозділів внутрішнього аудиту.
38.Об’єкти внутрішнього аудиту та основні методичні прийоми.
39.Внутрішній аудиторський процес. Документальне призначення аудиторських
перевірок.
40.Надання аудиторських послуг по складанню фінансової звітності.
Відновлення бухгалтерської документації.
41.Оглядова (експрес) перевірка проміжної фінансової інформації.
42.Компіляція (трансформація систем обліку і звітності з урахуванням вимог
інших правил).
43.Аудиторські докази і їх види. Загальні вимоги до аудиторських доказів,
оцінка їх надійності.
44.Джерела аудиторських доказів та механізм їх одержання. Оцінка
аудиторських доказів.
45.Залежність між аудиторськими доказами, ризиком та суттєвістю.
46.Аудиторські процедури, їх призначення та види.
47.Аудиторська вибірка: значення, етапи, оцінка результатів вибіркової
перевірки. Статистичні та нестатистичні методи вибірки.
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48.Аудит установчих документів підприємства.
49.Аудит формування та зміни статутного капіталу та операцій, пов’язаних з
його змінами на підприємствах різних форм власності.
50.Аудит облікової політики підприємства.
51.Мета і завдання аудиту необоротних активів.
52.Отримання джерел інформації про надходження, наявність і рух необоротних
активів.
53.Методика аудиту необоротних активів. Процедури отримання аудиторських
доказів.
54.Методика аудиту капітальних, фінансових інвестицій і довгострокової
дебіторської заборгованості.
55.Методика аудиту зносу і амортизації необоротних активів. Документування
результатів аудиту.
56.Перевірка аналітичного і синтетичного обліку необоротних активів.
57.Визначення предмету, мети і завдань аудиту виробничих запасів. Об’єкти
аудиту виробничих запасів. Джерела інформації аудиту виробничих запасів.
58.Методика аудиту виробничих запасів.
59.Документування результатів аудиту виробничих запасів
60.Мета, предмет і завдання аудиту витрат виробництва. Визначення об’єктів
аудиту витрат виробництва.
61.5.Документування аудиту витрат виробництва.
62.Аудит загальновиробничих витрат та перевірка достовірності їх обліку.
63.Мета і завдання аудиту касових операцій. Визначення об’єкту аудиту
грошових коштів.
64.Джерела інформації аудиту каси і касових операцій. Організація отримання
документів для перевірки.
65.Організація проведення інвентаризації коштів. Застосування документальних
методів аудиту касових операцій. Перевірка аналітичного і синтетичного
обліку руху грошових коштів.
66.Аудит операцій на рахунках у банках.
67.Методика аудиту дебіторської заборгованості.
68.Аналіз структури капіталу, окремих складових власного капіталу
підприємства.
69.Аудит дотримання вимог законодавства з формування капіталу підприємства.
70. Оцінка облікової політики підприємства щодо його зобов’язань. Структура і
організація обліку зобов’язань.
71.Аудит кредитів і позик підприємства. Аудит строків погашення і
забезпечення погашень кредитів.
72.Мета, предмет і завдання аудиту фінансових результатів.
73.Об’єкти аудиту фінансових результатів. Документальні методи аудиту
фінансової звітності. Джерела інформації аудиту фінансових результатів.
74.Аналіз і оцінка показників фінансової звітності. Методика оцінки й аналізу
фінансових результатів підприємства.
75.Аудиторська оцінка стану внутрішнього контролю фінансової звітності.
Ризик аудиту фінансової звітності. Систематизація і групування недоліків.

35

76.Мета і завдання аудиту дотримання трудового законодавства та розрахунків з
оплати праці. Джерела інформації аудиту розрахунків з оплати праці.
77.Аудит дотримання трудового законодавства та розрахунків з оплати праці.
78.Мета і завдання аудиту розрахунків із бюджетом.
79.Аудит розрахунків із бюджетом.
80.Концепція безперервності підприємства та її значенні в аудиті фінансової
звітності і фінансового стану підприємства.
81.Оцінка доцільності застосування концепції безперервності при підготовці
фінансової звітності. Дії аудитора у разі наявності сумнівів в доцільності
застосування концепції безперервності.
82.Етапи аудиту фінансової звітності. Аудит активів і пасивів, доходів і витрат.
83.Джерела інформації аудиту фінансового стану. Аудиторські процедури
фінансового стану підприємства.
84.Основні етапи аудиту фінансового стану. Методика аудиторської оцінки
фінансових результатів.
85.Аудит фінансової стійкості підприємства. Аудит платоспроможності
підприємства. Аудит ліквідності підприємства.
86.Робочі документи аудитора, їх сутність і класифікація.
87.Роль робочих документів аудитора в організації його праці.
88.Робоче досьє аудитора: постійний і тимчасовий файли.
89.Реквізити робочих документів. Вимоги до зберігання робочих документів.
90.Методика складання робочих документів аудитора і ведення аудиторського
досьє.
91.Аудиторський звіт та аудиторський висновок. Види аудиторських висновків.
Загальні вимоги до аудиторського висновку.
92.Позитивний висновок, умови його представлення. Обставини для ненадання
безумовно позитивного висновку: невпевненість та незгода.
93.Модифікований висновок. Умовно-позитивний висновок. Фундаментальна та
не фундаментальна невпевненість або незгода та їх причини.
94.Негативний висновок та умови його представлення. Відмова від надання
висновку.
95.Порядок складання та надання аудиторських висновків. Рішення
користувачів звітності за результатами аудиту.
96.Структура аудиторського висновку. Поняття, що застосовуються для
вираження суджень аудитора.
Організація і методика економічного аналізу
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Поняття економічного аналізу та сфера його застосування.
Місце економічного аналізу в системі наук.
Класифікація видів економічного аналізу.
Зміст, предмет і об’єкти, функції та завдання економічного аналізу.
Основні категорії економічного аналізу.
Метод економічного аналізу та його особливості.
Класифікація технічних прийомів економічного аналізу.
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8. Характеристика неформальних (логічних) способів економічного аналізу.
9. Характеристика формалізованих (математичних) способів економічного
аналізу.
10.Організація аналітичної роботи.
11.Етапи аналітичної роботи та їх характеристика.
12.Сутність інформаційної діяльності та інформації.
13.Функції інформаційної діяльності та вимоги до інформаційного
забезпечення економічного аналізу.
14.Класифікація інформації.
15.Показники і їх класифікація.
16.Сучасні автоматизовані інформаційні системи та їх використання в
економічному аналізі й управлінні.
17.Оцінка структури доходів і витрат підприємства у динаміці.
18.Аналіз ефективності використання трудових ресурсів.
19.Аналіз ефективності використання довгострокових активів підприємства.
20.Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.
21.Аналіз витрат виробництва та собівартості продукції.
22.Значення, завдання і джерела аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства.
23.Порядок формування фінансових результатів діяльності.
24.Аналіз рівня, динаміки, структури та якості фінансових результатів.
25.Аналіз фінансових результатів від різних видів діяльності.
26.Аналіз беззбитковості.
27.Резерви збільшення суми прибутку.
28.Аналіз розподілу та використання чистого прибутку.
29.Аналіз оподаткованого прибутку і податків з прибутку.
30.Методика факторного аналізу прибутку за системою „ директ – костинг‖.
31.Методика аналізу фінансових результатів діяльності підприємства за
методикою ДПС
32.Сутність рентабельності підприємства та її значення для оцінки результатів
його діяльності.
33.Система показників рентабельності.
34.Факторний аналіз рентабельності підприємства.
35.Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг .
36.Аналіз реалізації продукції.
37.Факторний аналіз рентабельності продукції.
38.Основні напрями підвищення рентабельності продукції.
39.Методика аналізу рентабельності за системою „ директ – костинг‖.
40.Значення і завдання аналізу активів підприємства.
41.Основні етапи аналізу складу і структури активів підприємства.
42.Аналіз загального, основного і оборотного капіталу.
43.Аналіз дебіторської заборгованості.
44.Методика аналізу активів підприємства за методикою ДПС.
45.Сутність і класифікація оборотних активів.
46.
Аналіз оборотності оборотних активів.
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47.Факторний аналіз тривалості знаходження капіталу в оборотних активах.
48. Методика розрахунку сум вивільнених або залучених коштів у результаті
оборотності капіталу.
49.Значення і завдання аналізу власного капіталу.
50.Аналіз структури та динаміки власного капіталу підприємства.
51.Методика аналізу власного капіталу підприємства за методикою ДПС.
52.Показники оцінки структури джерел фінансових ресурсів.
53.Аналіз ефективності використання позикового капіталу.
54.Ефект фінансового важеля.
55.Сутність левериджу, його значення та види.
56.Порівняльний аналіз джерел і засобів підприємства.
57.Аналіз кредиторської заборгованості.
58.Особливості організації аналізу зовнішньоекономічної діяльності.
59.Аналіз виконання контрактних зобов'язань за експортними операціями.
Аналіз динаміки експорту (імпорту) товарів і послуг.
60.Аналіз накладних витрат щодо експорту й імпорту товарів.
61.Аналіз ефективності експорту (імпорту) товарів.
62.Значення, завдання і джерела інформаціїї аналізу інвестиційної діяльності.
63.Методика аналізу оцінки інвестиційної привабливості проектів
(доцільності капіталовкладень).
64.Методика аналізу інвестиційних проектів.
65.Методика аналізу фінансових інвестицій.
66.Значення і теоретичні засади аналізу фінансового стану підприємства.
Інформаційне забезпечення фінансового аналізу.
67.Експрес-аналіз фінансової звітності.
68.Аналіз грошових потоків.
69.Оцінка ануїтетів.
70.Розрахунок фінансової потреби підприємства.
71.Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємств.
72.Аналіз фінансової стійкості підприємств.
73.Аналіз ділової активності підприємства.
74.Методика аналізу ефективності фінансово-господарської діяльності
підприємства за методикою ДПС.
75.Узагальнена оцінка ступеня ефективності управління підприємством
76.Систематизація і оформлення результатів економічного аналізу.
77.Розробка пропозицій щодо реалізації виявлених резервів.
Бухгалтерський облік у банку
1.

2.

3.

Загальна структура бухгалтерського апарату установи банку.
Організація роботи та функції бухгалтерського апарату філії банку.
Обов’язки та повноваження головного бухгалтера.
Основні вимоги до організації робочого дня та документообороту.
Порядок виконання операцій протягом операційного часу та
операційного дня. Стадії робочого дня банку.
Організація внутрішньобанківського контролю. Види та стадії
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

банківського контролю.
Структура плану рахунків. Характеристика класів плану рахунків.
Класифікація бухгалтерських рахунків за економічним змістом.
Правила та принципи обліку доходів та витрат.
Порядок ведення фінансового обліку процентних та комісійних
доходів банку.
Особливості ведення обліку процентних і комісійних витрат.
Облік операцій по залученню депозитів фізичних та юридичних
осіб.
Основні принципи організації безготівкових розрахунків в Україні в
національній валюті. Форми безготівкових розрахунків.
Розрахунки із застосуванням платіжних доручень.
Розрахунки із застосуванням платіжних вимог-доручень.
Розрахунки із застосуванням платіжних вимог.
Оформлення операцій меморіальними ордерами.
Акредитиви та їх види.
Розрахунки векселями.
Система електронних платежів НБУ. Моделі розрахунків.
Функції Центральної розрахункової палати Промінвестбанку при
здійсненні міжбанківських та внутрішньосистемних розрахунків.
Організація платіжного обороту через єдиний коррахунок за
третьою моделлю.
Види рахунків, що відкриваються у банку клієнтам.
Відкриття (закриття) рахунків юридичним та фізичним особам в
банку.
Принципи організації бухгалтерського обліку касових операцій
банків.
Бухгалтерській облік касових операцій банку.
Порядок відображення у обліку касових операцій банку.
Облік видаткових касових операцій. Первинні касові документи.
Підкріплення каси банку. Облік обмінних операцій.
Ревізія каси установи банку. Відображення в бухгалтерському
обліку виявлених нестач і надлишків готівки та цінностей.
Готівкові операції з використанням пластикових карток.
Порядок та організація обліку кредитних операцій.
Розрахунок процентних доходів по кредиту.
Визначення банком дати нарахування та дати сплати доходів у
фінансовому обліку при здійсненні кредитних операцій.
Облік операцій щодо нарахування і сплати відсотків за кредитами.
Операції банку щодо обліку забезпечення повернення кредитів.
Порядок нарахування та сплати доходів за кредитними операціями
банку (процентні, комісійні).
Порядок та організація обліку кредитних операцій. Побудова
синтетичних рахунків для їх обліку.
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.

42.
43.
44.
45.
46.
47.

48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.

59.
60.

Бухгалтерській облік операцій з видачі та погашення кредиту.
Облік операцій з цінними паперами
Бухгалтерський облік кредитних операцій (кредит, кредитна лінія,
банківська гарантія).
Бухгалтерський облік простроченої заборгованості за наданими
кредитами та не сплаченими клієнтами доходами.
Облік операцій, пов’язаних з кредитуванням на рахунках
позабалансового обліку.
Особливості формування спеціальних резервів під кредитну
заборгованість та резервів під заборгованість за доходами.
Використання резерву для відшкодування можливих втрат за
кредитними операціями та під прострочені і сумнівні щодо
отримання нараховані доходи.
Регулятивний капітал банку та його призначення.
Балансовий та регулятивний капітал банку.
Ліквідність та платоспроможність банку.
Суть, завдання та значення звітності в банках. Класифікація
звітності банків.
МСБО та МСФЗ
Поняття балансу, його економічна сутність. Структура активу і
пасиву балансу банку. Аналіз балансу. Ціль і методи його
проведення.
Аналіз доходів та витрат банку.
Функції банківського капіталу: регулююча, захисна і оперативна.
Організація статистичної звітності НБУ. Класифікатори інформації.
Порядок надання звітів комерційними банками.
Власний капітал банку.
Фінансова звітність банку.
Порядок подання звітності. Порядок коригування фінансової
звітності банків.
Призначення та розрахунок нормативу адекватності регулятивного
та основного капіталу.
Нормативи, що регулюють ліквідність банку - миттєва, поточна та
короткострокова ліквідність.
Облік операцій із запасами матеріальних цінностей.
Порядок нарахування амортизації за основними засобами,
нематеріальними активами та її облік в установі банку.
Необхідність проведення щорічної інвентаризації в банку.
Відображення в обліку результатів щорічної інвентаризації
необоротних матеріальних та нематеріальних активів.
Облік витрат на утримання основних засобів банку. Порядок
відображення у обліку експлуатаційних витрат.
Облік операцій з придбання, створення та вибуття основних засобів
та інших необоротних матеріальних активів в установах банку.
Облік операцій щодо поліпшення основних засобів та підтримання
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61.
62.
63.

їх в робочому стані.
Порядок нарахування амортизації за основними засобами,
нематеріальними активами та її облік в установі банку.
Особливості фінансового обліку основних засобів в установах
банку.
Адміністративні витрати банку. Облік витрат на заробітну плату.
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
результатів фахового тестування
для конкурсного відбору вступників
до Київського інституту банківської справи
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Фахове тестування для конкурсного відбору вступників для здобуття
освітньо-кваліфікаційного рівня «магістра» за спеціальністю 071 Облік і
оподаткування проводяться письмово та містять завдання з навчальних курсів:
―Фінансовий облік І‖, ―Фінансовий облік ІІ‖, ―Аудит‖(1-15 питання), ―Організація
і методика економічного аналізу‖(16-20 питання), «Бухгалтерський облік у банку»
(21-25 питання).
Пакет завдань для проведення випробувань містить 30 варіантів.
Кожен варіант складається з 25 тестових завдань закритого типу та 2
практичних завдань. Завдання у варіанті згруповані в розрізі фахових дисциплін.
На кожне тестове завдання закритого типу пропонуються варіанти відповіді.
Тільки одна відповідь є правильною. Усі відповіді заносяться у бланк відповідей.
Ніяких виправлень у бланку відповідей не допускається.
Завдання 26 та 27 виконуються на звороті бланка відповідей.
На виконання завдань відводиться 2 години.
2. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ
Правильна відповідь на тестове завдання закритого типу оцінюється в 3
бали, правильний розв’язок завдання № 26 оцінюється в 15 балів, завдання № 27
– в 10 балів. Максимальна сума балів за відповіді на всі питання становить 100.
Для переведення кількості балів в оцінки за чотирьохбальною системою
оцінки знань вступників використовується така шкала переведення:
Кількість балів
90-100
75-89
60-74
59 і менше

Оцінка
відмінно
добре
задовільно
незадовільно
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ЗРАЗОК ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО ЗАВДАННЯ
для проведення фахового тестування
для конкурсного відбору вступників
для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра
за спеціальністю 071 Облік і оподаткування
ВАРІАНТ № (ЗРАЗОК)
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСІВ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1” ТА “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2”
Завдання 1
Вкажіть правильну відповідь:
Вимога кредитора до боржника про сплату боргу, відшкодування збитків, сплату штрафів, усунення
недоліків поставленої продукції або виконаної роботи, це:
а) позика;
б) зобов’язання;
в) застава;
г) претензія.
Завдання 2
Вкажіть правильну відповідь:
Вказати кореспонденцію рахунків: ―Виплачено дивіденди засновникам‖:
а) Д-т 661
К-т 311;
б) Д-т 301
К-т 302;
в) Д-т 671
К-т 301;
г) Д-т 301
К-т 361.
Завдання 3
Вкажіть правильну відповідь:
Синтетичний облік основних засобів при журнальній формі обліку ведеться в:
а) ж. 4;
б) ж. 7;
в) інвентарній картці;
г) оборотній відомості.
Завдання 4
Вкажіть правильну відповідь:
Рахунок 26:
а) балансовий, активний, калькуляційний;
б) балансовий, активний, номінальний;
в) балансовий, активний, матеріальний;
г) балансовий, пасивний, матеріальний.
Завдання 5
Вкажіть правильну відповідь:
Витрати на збут в кінці місяця включаються до:
а) виробничої собівартості продукції;
б) фінансових результатів;
в) собівартості реалізованої продукції;
г) вірної відповіді немає.
Завдання 6
Вкажіть правильну відповідь:
План рахунків бухгалтерського обліку це:
а) класифікатор господарських засобів і зобов’язань підприємства;
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б) систематизований перелік рахунків, який визначає організацію бухгалтерського обліку на
підприємстві;
в) система синтетичних і аналітичних рахунків бухгалтерського обліку;
г) узагальнення інформації про активні і пасивні рахунки, що використовуються на підприємстві.
Завдання 7
Вкажіть правильну відповідь:
Проставлення у відповідних графах документів грошової оцінки це:
а) таксування;
б) групування;
в) контирування;
г) арифметична перевірка.
Завдання 8
Вкажіть правильну відповідь:
Виправлення помилок на бланках суворої звітності:
а) здійснюється коректурним способом;
б) не дозволяється;
в) здійснюється з дозволу керівника підприємства;
г) вірної відповіді немає.
Завдання 9
Вкажіть правильну відповідь:
За зовнішнім виглядом облікові регістри поділяють на:
а) книги, журнали, окремі листки;
б) журнали, відомості, картки;
в) книги, картки, окремі листки;
г) книги, журнали, відомості.
Завдання 10
Вкажіть правильну відповідь:
До квартальної звітності відносяться:
а) баланс, звіт про фінансові результати;
б) баланс, звіт про рух грошових коштів;
в) баланс, звіт про власний капітал;
г) звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал.
Завдання 11
Вкажіть правильну відповідь:
Залишок грошових коштів на рахунках в банку і в касі відображається в балансі у:
а) першому розділі пасиву;
б) четвертому розділі пасиву;
в) другому розділі активу;
г) третьому розділі активу.
Завдання 12
Вкажіть правильну відповідь:
Вказати кореспонденцію рахунків: ―Нарахована заробітна плата працівникам відділу постачання за
розвантаження придбаних виробничих запасів‖:
а) Д-т 93
К-т 661;
б) Д-т 661
К-т 301;
в) Д-т 20
К-т 661;
г) Д-т 23
К-т 20.
Завдання 13
Вкажіть правильну відповідь:
Первинним документом з обліку податку на додану вартість є:
а) податкова накладна;
б) реєстр виданих та одержаних податкових накладних;
в) накладна, товаро-транспортна накладна;
г) довідка-розрахунок бухгалтерії.
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Завдання 14
Вкажіть правильну відповідь:
Зобов’язання з невизначеними сумою або часом погашення на дату балансу, називаються:
а) забезпечення;
б) доходи майбутніх періодів;
в) поточні зобов’язання;
г) довгострокові зобов’язання.
Завдання 15
Вкажіть правильну відповідь:
Списані виробничі запаси на витрати по обслуговуванню виробництва:
а) Д-т23 К-т20;
б) Д-т92 К-т20;
в) Д-т20 К-т63;
г) Д-т91 К-т20.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ”
Завдання 16
Вкажіть правильну відповідь:
Коефіцієнт технічної озброєності визначається за формулою:
а) вартість виробничого обладнання
чисельність виробничих працівників;
б) вартість виробничого обладнання ;
чисельність всіх працюючих
в) чисельність виробничих працівників ;
вартість виробничого обладнання
г) чисельність всіх працюючих
середньорічна вартість основних фондів.
Завдання 17
Вкажіть правильну відповідь:
Прибутковість активів, продажу, витрати на гривну продукції – це відносні величини:
а) інтенсивності;
б) динаміки;
в) структури;
г) ефективності.
Завдання 18
Вкажіть правильну відповідь:
Обґрунтування результатів
принципом:
а) об’єктивності ;
б) конкретності;
в) дієвості;
г) науковості.

аналізу

Завдання 19
Вкажіть правильну відповідь:
За роллю в управлінні економічний аналіз є :
а) управлінський та фінансовий;
б) технічний та механічний;
в) аналітичний та систематичний;
г) функціональний та вартісний.
Завдання 20
Вкажіть правильну відповідь:

точними

економічними

розрахунками

досягається
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Ефективність підприємницької діяльності характеризує:
а) рентабельність поточних витрат;
б) рентабельність майна;
в) рентабельність продаж;
г) рентабельність виробництва.
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК В БАНКУ”
Завдання 21
Вкажіть правильну відповідь:
Облік операцій по залученню депозитів фізичних та юридичних осіб здійснюється:
а) за рахунками 2 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку;
б) за рахунками 2 та 9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку;
в) за рахунками 2 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку (окремо по фізичних та юридичних
особах) в залежності від терміну депозиту.
Завдання 22
Вкажіть правильну відповідь:
Облік операцій по залученню депозитів фізичних та юридичних осіб здійснюється:
а) за рахунками 2 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку;
б) за рахунками 2 та 9 класів Плану рахунків бухгалтерського обліку;
в) за рахунками 2 класу Плану рахунків бухгалтерського обліку (окремо по фізичних та юридичних
особах) в залежності від терміну депозиту.
Завдання 23
Вкажіть правильну відповідь:
Облік кредитних операцій.
а) облік операцій здійснюється за рахунками 2 класу.
б) облік операцій здійснюється за рахунками 1-9 класів.
в) операції відображаються на підставі укладених договорів за рахунками 1-9 класів.
Завдання 24
Вкажіть правильну відповідь:
Регулятивний капітал Банку складається з:
а) балансового та основного капіталу;
б)балансового та додаткового капіталу;
в) основного та додаткового капіталу.
Завдання 25
Вкажіть правильну відповідь:
Нарахування процентних доходів за операціями в національній валюті здійснюється такими
бухгалтерськими проводками :
а) Д-т рахунки 1 класу; К-т рахунки 6 класу;
б) Д-т рахунки 1,2,3 класів; К-т рахунки 6 класу;
в) Д- рахунки 1, 2 класів; К-т рахунки 5, 6 класів.
ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З КУРСІВ “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 1” ТА “ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 2”

№
1.
2.
3.
4.

Завдання 26
Скласти кореспонденцію рахунків за господарськими операціями та невідомі суми:
Зміст операції
Сума,
грн
Відображено дохід від реалізації комп’ютера, що був в експлуатації
3000
Нараховані податкові зобов’язання з ПДВ
?
Списано знос реалізованого комп’ютера
300
Списано залишкову вартість реалізованого комп’ютера
2100
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5.
6.
7.

Списані доходи від реалізації на фінансові результати
Списані витрати від реалізації комп’ютера на фінансові результати
Отримано грошові кошти від покупця

?
?
?

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ З КУРСУ “АУДИТ”
Завдання 27
Вказати джерела облікової інформації (первинні документи, регістри аналітичного і
синтетичного обліку, форми фінансової і податкової звітності) та методичні прийоми, які
використовуються при аудиті:
розрахунків з підзвітними особами
Результати оформити в таблиці наведеної форми.
Регістри аналітичного
Об’єкт аудиту
Первинні документи
та синтетичного обліку,
форми звітності

Методичні прийоми

Голова приймальної комісії інституту

_______________________

Голова фахової атестаційної комісії

______________________
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