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ВСТУП
Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для
конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»
для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» на денну та заочну форми навчання побудована за
синтетичним міжпредметним принципом і складається з окремих розділів,
кожен з яких інтегрує матеріал певного функціонального спрямування.
Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для
конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»
для здобуття освітнього ступеня магістра є виявлення рівня знань та вмінь,
визначених галузевими стандартами вищої освіти для фахівців освітнього
ступеня «бакалавр».
Програма співбесіди для іноземців та осіб без громадянства для
конкурсного відбору вступників до ДВНЗ «Університет банківської справи»
для здобуття освітнього ступеня магістра охоплює питання з таких фахових
дисциплін:
1.
2.
3.
4.

Бухгалтерський облік
Фінансовий облік
Економічний аналіз
Аудит
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Програма
співбесіди для іноземців та осіб без громадянства
для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю
071 «Облік і оподаткування»
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Тема 1. Господарський облік, його суть і характеристика
Загальні поняття про облік і його роль в системі управління. Види
господарського обліку: оперативний, бухгалтерський, статистичний. Види
бухгалтерського обліку: фінансовий, управлінський, податковий. Взаємозв'язок
між видами обліку і обумовленість їх існування в умовах ринкових відносин
відповідно до Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні”.
Функції та принципи побудови бухгалтерського обліку. Облікова
політика підприємства з урахуванням вимог національних Положень
(стандартів) бухгалтерського обліку.
Література: 1-7, 8-16, 17, 21, 59, 60.
Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку
Поняття про предмет бухгалтерського обліку та його об’єкти. Метод
бухгалтерського обліку та його елементи. Характеристика складових частин
предмету та методу бухгалтерського обліку.
Література:1-7, 8-16, 17, 21, 22.
Тема 3. Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх
використання на підприємствах
Концептуальні основи та методичні прийоми побудови бухгалтерського
обліку. Методичні прийоми: вартісного вимірювання, грошової оцінки,
двоїстості, доказовості, періодичності та безперервності. Етапи та елементи
спостереження та доказовості. Поетапне відображення господарських явищ та
фактів бухгалтерського обліку та звітності.
Література: 1-7, 8-16, 21.
Тема 4. Бухгалтерський баланс
Поняття балансу, його значення і використання в управлінні. Побудова
балансу, зміст статей активу і пасиву, їх групування та оцінка відповідно до
НП(С)БО-1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Зміни в балансі,
зумовлені господарськими операціями.
Література: 1-7, 8-16, 21, 22, 59, 60.
Тема 5. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
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Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх будова, взаємозв'язок з
балансом. Подвійний запис на рахунках, його суть і контрольне значення. План
рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань. Порядок
записів на рахунках. Порядок виведення сальдо на активних, пасивних і
активно-пасивних рахунках. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку.
Оборотні відомості, їх види, порядок складання. Класифікація рахунків
бухгалтерського обліку.
Література: 1-7, 8-16, 21, 22, 59, 60.
Тема 6. Документація, інвентаризація
Правові засади організації та ведення бухгалтерського обліку згідно
Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку
та Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
Визначення первинного документа. Документування як складова частина
методу бухгалтерського обліку. Класифікація документів, їх структура, вимоги
до заповнення. Документообіг, його організація. Порядок прийняття, перевірки
і обробки документів. Суть і значення інвентаризації. Види інвентаризації,
порядок проведення інвентаризацій, виведення та відображення результатів
інвентаризації у бухгалтерському обліку.
Література: 1-7, 8-16, 21, 22, 52, 55, 59, 60.
Тема 7. Оцінювання і калькуляція в системі бухгалтерського обліку
Оцінка та калькуляція як елементи методу бухгалтерського обліку. Види
оцінки. Оцінка активів і зобов’язань в поточному обліку і балансі. Методи
калькулювання собівартості готової продукції, робіт, послуг.
Література: 1-7, 8-16, 21, 22, 59, 60.
Тема 8. Облік основних господарських процесів
Господарські факти та їх ділення на явища і процеси. Бухгалтерський
облік процесів діяльності: придбання ресурсів, випуску продукції, виконання
робіт, надання послуг, реалізація продукції (робіт, послуг), фінансових
результатів діяльності.
Література: 1-7, 8-16, 21, 22, 59, 60.
Тема 9. Облікові регістри, техніка, форми та організація обліку на
промислових підприємствах
Облікові регістри, їх призначення та класифікація. Способи виправлення
помилок в облікових регістрах. Форми бухгалтерського обліку, їх
характеристика. Методологічне, інформаційне та технічне забезпечення
ведення обліку на підприємствах України згідно Закону України “Про
бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”.
5

Література: 1-7, 8-16, 21, 22, 56, 59, 60.
Тема 10. Облік основних засобів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, їх розкриття у
фінансовій звітності згідно П(С)БО 7 “Основні засоби”, П(С)БО 14 “Оренда”.
Бухгалтерський облік капітальних інвестицій. Облік надходження та
вибуття основних засобів, їх амортизації, зносу та ремонту. Облік основних
засобів за оперативною та фінансовою орендою. Бухгалтерський облік інших
необоротних активів, облік їх надходження, амортизації, вибуття.
Література: 2-6, 8-16, 21, 22, 24, 31, 52, 54, 59, 60.
Тема 11. Облік нематеріальних активів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про нематеріальні активи та її розкриття у фінансовій звітності згідно П(С)БО 8
“Нематеріальні активи”. Облік надходження,
амортизації і
вибуття
нематеріальних активів.
Література: 2-6, 8-16, 21, 22, 25, 52, 54, 59, 60.
Тема 12. Облік виробничих запасів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про запаси та її розкриття у фінансовій звітності згідно П(С)БО 9 “Запаси”.
Умови визнання та оцінка виробничих запасів у поточному обліку і в балансі.
Облік надходження виробничих запасів. Облік наявності та руху виробничих
запасів на складі і в бухгалтерії. Визначення
фактичної собівартості
витрачених запасів.
Література: 2-6, 8-16, 21, 22, 26, 52, 54, 59, 60.
Тема 13. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості
Призначення і види рахунків підприємств в установах банків. Порядок
відкриття, переоформлення і закриття рахунків
в
установах банків.
Документальне оформлення операцій по рахунках у банках та порядок їх
бухгалтерської обробки. Бухгалтерський облік операцій на поточному і інших
рахунках у банку. Види і форми розрахунків. Особливості обліку операцій в
іноземній валюті. Порядок ведення касових операцій, їх документальне
оформлення. Документальне оформлення та бухгалтерський облік розрахунків
з підзвітними особами.
Література: 2-6, 8-16, 18, 19, 21, 22, 27, 38, 52, 53, 54, 59, 60.
Тема 14. Облік фінансових інвестицій
6

Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про фінансові інвестиції та її розкриття у фінансовій звітності згідно П(С)БО 12
“Фінансові інвестиції”. Поняття та види фінансових інвестицій, їх класифікація
та оцінка в поточному обліку і в балансі. Облік довгострокових та поточних
фінансових інвестицій.
Література: 3, 6, 18-22, 29, 30, 36, 37, 40, 41, 51, 52-54, 57-60.
Тема 15. Облік власного капіталу
Поняття власного капіталу, його види згідно НП(С)БО-1 “Загальні вимоги
до фінансової звітності”. Порядок визначення власного капіталу на
підприємствах різних форм власності. Облік формування власного капіталу при
створенні підприємства. Умови змін власного капіталу та порядок їх
відображення в обліку. Розкриття інформації про зміни у складі власного
капіталу підприємства.
Література: 2-6, 8-16, 17-22, 29, 36, 37, 52, 53, 54, 57-60.
Тема 16. Облік зобов’язань
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про зобов’язання та її розкриття у фінансовій звітності.
Умови визнання зобов’язань згідно НП(С)БО-1 “Загальні вимоги до
фінансової звітності” та П(С)БО 11 „Зобов’язання”. Облік розрахунків з
постачальниками та підрядниками. Облік розрахунків за податками і
платежами. Облік забезпечень, довгострокових та поточних зобов’язань.
Література: 2-6, 8-16, 18, 21, 22, 28, 52, 54, 57-60.
Тема 17. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про зобов’язання з оплати праці та її розкриття у фінансовій звітності згідно
П(С)БО 26 “Виплати працівникам”. Облік персоналу підприємства. Облік
використання робочого часу і виробітку робітників. Синтетичний і аналітичний
облік розрахунків з оплати праці.
Література: 2-6, 8-16, 18, 21, 22, 28, 43, 52, 54, 57-60.
Тема 18. Облік витрат діяльності підприємства
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про витрати виробництва та її розкриття у фінансовій звітності згідно П(С)БО
16 “Витрати”. Групування витрат за економічними елементами та статтями
калькуляції. Облік прямих витрат. Облік витрат основного і допоміжного
виробництва. Облік операційних витрат. Методи обліку витрат і методи
калькулювання собівартості продукції.
Література: 2-6, 8-16, 18, 21, 22, 28, 33, 43, 52, 54, 57-60.
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Тема 19. Облік доходів і фінансових результатів
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації
про доходи і фінансові результати діяльності та їх розкриття у фінансовій
звітності згідно НП(С)БО-1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, П(С)БО
15 “Дохід”. Основні вимоги до визнання, складу та оцінки доходів і фінансових
результатів діяльності. Класифікація та облік доходів і фінансових результатів
за видами діяльності. Бухгалтерський облік прибутків та збитків. Облік
використання прибутку.
Література: 2-6, 8-16, 18, 21, 22, 28, 32-34, 43, 52, 54, 57-60.
Тема 20. Фінансова звітність
Мета, склад і принципи підготовки бухгалтерської (фінансової) звітності
та вимоги до визнання і розкриття її елементів згідно НП(С)БО-1 “Загальні
вимоги до фінансової звітності”. Порядок складання звітності і подання за
призначенням. Склад і форми фінансової звітності.
Література:1-7, 8-16, 17-56, 57-60.
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Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні.
Фінансовий та управлінський облік. Склад, мета та звітні періоди фінансової
звітності. Основні вимоги щодо організації бухгалтерського обліку на
підприємстві. Облікова політика підприємства.
Література: 1,6, 25,26,27,28,29,30.
Тема 2. Облік грошових коштів
Класифікація грошових коштів. Порядок ведення касових операцій в
національній валюті, його нормативна база та завдання обліку. Документальне
оформлення касових операцій. Аналітичний та синтетичних облік наявності та
руху грошових коштів в касі. Облік інших грошових коштів. Форми
безготівкових розрахунків, їх характеристика. Порядок відкриття поточних
рахунків та здійснення операцій по них. Документальне оформлення грошових
коштів на рахунках в банках. Облік безготівкових коштів в системі рахунків
бухгалтерського обліку. Облік на валютних рахунках в банку.
Література:1,16, 25,26,27,28,29,30.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості
Поняття дебіторської заборгованості та її класифікація. Характеристика
рахунків з обліку дебіторської заборгованості. Документальне оформлення та
облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік розрахунків за авансами
виданими. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків по
претензіях. Облік розрахунків за нарахованими доходами та по відшкодуванню
завданих збитків. Облік іншої дебіторської заборгованості. Порядок
нарахування та облік резерву сумнівних боргів.
Література:1,9, 25,26,27,28,29,30.
Тема 4. Облік основних засобів
Економічна сутність основних засобів та завдання їх обліку. Класифікація
основних засобів і їх оцінка. Документальне оформлення руху основних
засобів. Переоцінка основних засобів, її облік. Облік надходження основних
засобів на підприємство. Облік вибуття основних засобів. Облік ремонтів
основних засобів. Характеристика методів нарахувань амортизації основних
засобів. Відображення амортизації основних засобів в системі рахунків
бухгалтерського обліку. Облік оренди основних засобів. Облік інших
необоротних матеріальних активів.
Література:1,6,18,22, 25,26,27,28,29,30.
Тема 5. Облік нематеріальних активів
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Склад нематеріальних активів та їх оцінка. Документальне оформлення та
облік нематеріальних активів в системі рахунків бухгалтерського обліку.
Порядок нарахування амортизації нематеріальних активів.
Література:1,7,18, 25,26,27,28,29,30.
Тема 6. Облік виробничих запасів
Класифікація виробничих запасів та нормативна база їх обліку. Оцінка
виробничих запасів. Документальне оформлення надходження та вибуття
виробничих запасів. Відображення руху виробничих запасів на рахунках
бухгалтерського обліку. Особливості обліку оборотних МШП.
Література:1,8, 25,26,27,28,29,30.
Тема 7. Облік довгострокових фінансових інвестицій
Фінансові інвестиції: поняття та види. Визнання та оцінка фінансових
інвестицій. Документування, синтетичний та аналітичний облік довгострокових
фінансових інвестицій. Відображення операцій з обліку довгострокових
фінансових інвестицій на рахунках бухгалтерського обліку.
Література:1,10, 25,26,27,28,29,30.
Тема 9. Облік поточних фінансових інвестицій
Характеристика рахунків з обліку поточних фінансових інвестицій.
Відображення операцій з обліку поточних фінансових інвестицій на рахунках
бухгалтерського обліку.
Література:1,10, 25,26,27,28,29,30.
Тема 10. Облік витрат виробництва
Склад витрат виробництва. Характеристика основних методів
калькулювання. Аналітичний облік витрат виробництва Інвентаризація
незавершеного виробництва. Відображення операцій з обліку витрат
виробництва на рахунках бухгалтерського обліку. Загально-виробничі витрати,
їх розподіл та облік.
Література:1,14, 25,26,27,28,29,30.
Тема 11. Облік витрат майбутніх періодів
Поняття і розподіл витрат майбутніх періодів. Документування та облік
витрат майбутніх періодів.
Література1:1,14, 25,26,27,28,29,30.
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ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ
Тема 1. Предмет, об єкт і завдання економічного аналізу
Економічний аналіз як галузь економічної науки. Основні етапи розвитку
економічного аналізу. Роль економічного аналізу в управлінні господарством та
підвищенні ефективності виробництва. Економічний аналіз в умовах ринкової
економіки. Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. Об'єкти і
суб'єкти аналізу. Зміст аналізу. Умови, які спонукали до розвитку аналізу на
підприємствах. Використання в економічному аналізі системи показників.
Основні категорії економічного аналізу. Ресурси, фактори (чинники),
резерви виробництва, їх класифікація. Завдання економічного аналізу. Оцінка
результатів господарської діяльності. Сприяння управлінню й контролю
виробництва. Пошук та виявлення резервів, заходи для їх реалізації з метою
підвищення ефективності виробництва.
Місце економічного аналізу господарської діяльності у системі наук, його
зв'язок з політичною економією, галузевими економіками, маркетингом,
організацією виробництва й управління, фінансуванням, банківською справою,
статистикою, бухгалтерським обліком, аудитом тощо.
Література: 1,2,4,6,8,10,11,12.
Тема 2. Метод і методичні прийоми економічного аналізу
Визначення методу. Класифікація методів. Метод економічного аналізу.
Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. Деталізація звітних
показників. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів. Способи
елімінування: ланцюгових підстановок, абсолютних і відносних різниць та
перерахунків.
Порівняння, його застосування в аналізі. Види порівнянь. Вимоги, які
пред'являються до забезпечення порівнянності даних. Прийоми нейтралізації
цінового фактора, обсягу виробництва, структури та асортименту тощо.
Моделювання. Види моделей. Використання моделювання в
економічному аналізі. Балансові зіставлення. Застосування цього методу для
перевірки узгодження й вірогідності звітних фактів. Використання балансових
розрахунків для визначення величини невідомих показників і факторів.
Сальдовий прийом, можливості використання його в аналізі.
Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. Табличний метод.
Особливості побудови аналітичної таблиці. Використання табличного методу в
аналізі. Прийоми групувань і вибірки. Динамічні ряди. Обчислення середніх і
відносних величин. Графічні методи.
Економіко-математичні методи, які застосовуються в економічному
аналізі, їх класифікація. Лінійне й динамічне програмування, теорія масового
обслуговування, сітьові графіки, транспортна задача та ін. Особливості їх
використання в аналізі господарської діяльності та сфери їхнього застосування.
Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі.
Анкетний метод дослідження. Опитування суб'єктів аналізу. Проведення
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експерименту.
Література: 1,2,5,6,7,8,10,11.
Тема 3. Види аналізу та його інформаційне забезпечення
Види та напрямки економічного аналізу. Оперативний аналіз.
Перспективний аналіз. Техніко-економічний і фінансово-економічний аналіз.
Міжзаводський або порівняльний аналіз. Функціонально-вартісний і системний
аналіз. Зміст й поняття інформації. Інформація як важливий ресурс сучасної
ринкової економіки. Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця,
її межі та значення для суб'єктів господарської діяльності. Організація й
контроль потоків інформаційного забезпечення виробництва.
Характеристика й класифікація найважливіших видів інформації на
підприємстві. Система техніко-економічних показників як база економічного
аналізу. Вимоги, яким повинна відповідати система обліку й звітності.
Нагромадження, обробка, систематизація, зберігання й використання
аналітичної інформації. Використання ЕОМ в економічному аналізі. Розробка й
класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для
розв'язування аналітичних задач.
Перевірка вірогідності джерел інформації, які використовуються в аналізі.
Перевірка за зовнішніми прикметами (за формою) та за змістом. Методи
перевірки якості підприємства. Використання аудиту для перевірки якості
бухгалтерських даних і звітів.
Література: 1,3,4,6,8,9,10,11.
Тема 4. Аналіз фінансового стану підприємства
Взаємозв'язок фінансового стану підприємства й результатів його
виробничої та збутової діяльності. Характеристика бухгалтерського балансу як
основного джерела інформації для оцінки фінансового стану підприємства:
зміст, оцінка й аналітичне значення окремих статей балансу. Аналітичне
групування статей.
Оцінка фінансового стану підприємств. Визначення платоспроможності
підприємства за балансом та іншими джерелами інформації. Поточна й
очікувана платоспроможність. Фактори, що впливають на фінансовий стан
організації. Основні заходи для стабілізації фінансового стану підприємства.
Аналіз майна підприємства й джерел його покриття. Аналіз змін у складі
та структурі активів балансу на конкретну дату й у динаміці. Оцінка
співвідношення основного й оборотного капіталу. Аналіз структури основних і
оборотних активів. Оцінка причин змін, які сталися в структурі активів, і
їхнього впливу на платоспроможність і фінансову стійкість підприємства.
Аналіз матеріальних оборотних активів, виявлення надлишкових і
непотрібних запасів, визначення шляхів їх скорочення. Аналіз дебіторської
заборгованості: за обсягом, складом, структурою й строками її виникнення (за
даними аналітичного обліку).
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Аналіз пасивів підприємства. Склад і співвідношення власного та
позичкового капіталу на конкретну дату й у динаміці. Оцінка впливу змін у
структурі джерел коштів на фінансовий стан підприємства. Аналіз причин
зміни окремих джерел формування власного капіталу. Визначення за балансом
власних обігових коштів. Аналіз залучених коштів за строками їх погашення.
Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. Відносні
показники фінансової стійкості, методи їх визначення й оцінка досягнутого
рівня. Узагальнюючі й проміжні показники ліквідності, показники
короткострокової та довгострокової ліквідності: методи обчислення, оцінка їх
відповідності оптимальним значенням.
Література: 1,4,5,7,8,9,10,11,12.
Тема 5. Аналіз прибутку і рентабельності
Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу фінансових
результатів діяльності підприємства. Місце прибутку в системі узагальнюючих
вартісних показників, його значення в оцінці та стимулюванні економічної
ефективності роботи підприємства.
Балансовий прибуток і його складові. Вплив окремих груп фінансових
результатів на розмір балансового прибутку.
Прибуток від реалізації (робіт, послуг). Аналіз факторів зміни прибутку
від реалізації. Аналіз доходів і збитків, що не плануються. Оцінка втрачених
можливостей збільшення прибутку й причин цього.
Аналіз розподілу прибутку. Визначення суми чистого прибутку, який
залишається у розпорядженні підприємства. Фактори, які впливають на розмір
чистого прибутку: їх класифікація на залежні та незалежні від діяльності
підприємства. Аналіз і обґрунтування доцільності основних напрямків
використання прибутку. Аналіз показників рентабельності: загальна
рентабельність виробництва, реалізованої продукції, окремих виробів. Фактори
зміни рентабельності, резерви зростання.
Література: 1,3,5,7,9,10,11.
Тема 6. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг
Значення й завдання аналізу виробництва продукції, робіт і послуг.
Загальна схема й послідовність проведення аналізу. Система показників
продукції та обсягів виробництва. Фактори виробництва продукції.
Інформаційна база аналізу.
Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному й вартісному
вираженні. Оцінка динаміки обсягу продукції виробництва. Вимірювачі, які
використовуються для обчислення динаміки показників. Аналіз впливу
екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників, методики їх
розрахунку.
Аналіз асортименту й структури випуску продукції. Комплексний аналіз
впливу асортименту й структурних зрушень на економічні показники роботи
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підприємства. Методика розрахунку впливу цього фактора на обсяг
виробництва та інші показники підприємства. Аналіз якості продукції та робіт.
Показники якості. Сортність і методика аналізу її. Аналіз впливу зміни якості
на економічні показники роботи підприємства. Аналіз виробничого браку
підприємства. Аналіз комплектності й ритмічності роботи підприємства.
Оцінка резервів збільшення випуску продукції.
Література: 2,3,5,6,7,8,10,11,12.

праці

Тема 7. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату

Значення й завдання аналізу. Загальна схема аналізу. Джерела інформації.
Аналіз забезпечення підприємства трудовими ресурсами. Аналіз
ефективності використання і освоєння виробничих потужностей. Аналіз
використання робочого часу. Показники та аналіз динаміки продуктивності
праці. Аналіз впливу трудових і організаційно-технічних факторів на динаміку
продуктивності праці. Аналіз трудомісткості продукції, що випускається.
Факторний аналіз продуктивності праці методом елімінування ( ланцюгових
підстановок, абсолютних і відносних різниць ). Аналіз резервів продуктивності
праці й випуску товарної продукції за рахунок кращого використання трудових
ресурсів.
Література: 1,5,6,7,8,10,11.
Тема 8. Аналіз довгострокових активів підприємства
Значення й завдання аналізу довгострокових активів підприємства.
Загальна схема аналізу. Джерела інформації. Аналіз показників складу,
структури й технічного стану основних фондів. Показники забезпеченості
підприємства устаткуванням, виробничими площами та іншими основними
фондами. Оцінка динаміки оновлення й модернізації основних фондів,
фондоозброєності праці. Оцінка інвестиційної активності підприємства.
Аналіз використання основних фондів. Класифікація показників
використання основних фондів. Аналіз фондовіддачі та факторів її зміни.
Аналіз ефективності використання й освоєння виробничих потужностей. Аналіз
використання виробничого устаткування. Методика визначення й розрахунку
резервів збільшення випуску продукції.
Література: 1,2,4,6,7,9,10,12.
Тема 9. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх
використання
Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами й
ефективності їх використання. Аналіз потреби підприємства в матеріальних
ресурсах і рівня виробничих запасів. Фактори, що впливають на рівень
складських запасів підприємства.
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Аналіз показників використання матеріальних ресурсів і оцінка динаміки
матеріаломісткості продукції. Аналіз факторів зміни й виявлення резервів
зниження матеріаломісткості продукції та підвищення ефективності
виробництва.
Література:2,3,5,6,8,10,11,12.
Тема 10. Аналіз витрат на виробництво, собівартості та реалізації
продукції
Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу
витрат на підприємстві. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу. Система
показників рівня витрат і собівартості продукції. Загальна схема формування
витрат підприємства та їх аналізу.
Напрямки аналізу витрат на підприємстві за їх елементами та статтями
калькуляції, за залежністю від обсягу виробництва й збуту продукції, за
місцями виникнення витрат, за об'єктами калькуляції.
Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз матеріальних
витрат. Аналіз витрат на заробітну плату й використання фонду оплати праці.
Аналіз середньої заробітної плати. Непродуктивні виплати з фонду заробітної
плати. Аналіз комплексних статей витрат: витрат на утримання та експлуатацію
устаткування, цехових, загальногосподарських, позавиробничих витрат. Аналіз
собівартості окремих виробів. Фактори формування собівартості виробів і
методи їх аналізу. Аналіз інших статей собівартості продукції.
Зміст і методи оперативного аналізу витрат на виробництво та збут
продукції. Вибір показників оперативного аналізу та контролю витрат
підприємства. Методи виявлення, оцінка й систематизація причин і винуватців
відхилень витрат від плану. Підрахунок і розробка заходів для реалізації
виявлених резервів собівартості.
Оцінка обсягів і динаміки реалізації продукції та послуг. Аналіз
виконання договірних зобов'язань по поставках: обсяг, строки, асортимент,
якість. Характеристика взаємозв'язків показників випуску, відвантаження й
реалізації продукції. Аналіз і оцінка збуту окремих товарів.
Аналіз виторгу від експорту та факторів його зміни. Аналіз виконання
зобов'язань по зовнішньоекономічній діяльності підприємства. Оцінка
загальних обсягів експортних поставок. Оцінка за асортиментом, за окремими
покупцями, за групами країн, за видами поставок і формами розрахунків.
Оцінка конкурентоспроможності підприємства на зовнішніх ринках та
ефективності експертних операцій.
Зміст і реалізація підсумкового аналізу виторгу від реалізації продукції й
послуг. Підрахунок резервів збільшення реалізації продукції.
Література:1,3,4,6,7,9,10,12.
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АУДИТ
Тема 1. Сутність і предмет аудиту
Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності. Характеристика
теорій виникнення та розвитку аудиту. Етапи розвитку аудиту. Становлення
аудиту в Україні. Поняття про аудиторську діяльність та її складові. Предмет та
об’єкт аудиту. Характеристика обов’язкових елементів незалежного аудиту.
Класифікація аудиту за певними ознаками. Роль аудитора у функціонуванні
ринкових відносин. Відмінність аудиту від інших видів економічного
контролю.
Література: 1,3,8,12,14,15.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
Управління аудиторською діяльністю в Україні. Нормативно-правове
регулювання аудиторської діяльності. Стандарти аудиту. Фундаментальні
етичні принципи аудиторської професії. Незалежність аудиторів та
аудиторських фірм. Організація аудиторської діяльності. Аудитор, його статус і
сертифікація. Застосування комп’ютерних технологій в аудиті.
Література: 1,4,9,10,14,15.
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
Метод аудиторської діяльності. Ознаки та критерії оцінювання
фінансової звітності. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки.
Література: 1,6,9,10,11,14,15.
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю
Поняття про аудиторський ризик та його складові. Модель аудиторського
ризику та її використання на практиці. Поняття про суттєвість та її оцінювання.
Структура системи внутрішнього контролю. Вивчення та оцінювання системи
внутрішнього контролю.
Література: 1,12,13,14,15.
Тема 5. Планування аудиту
Процес проведення аудиту, його стадії та нормативне забезпечення.
Клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору. Планування аудиторської
перевірки: попереднє планування, формування загальної стратегії аудиту, план
та програма аудиту. Аудиторські процедури, їх види та призначення.
Планування аудиту в комп’ютерному середовищі.
Література: 1,9,10,12,14,15.
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Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
Аудиторські докази, їх види. Твердження у фінансових звітах, щодо яких
отримуються аудиторські докази. Процедури, методи і прийоми отримання
аудиторських доказів. Залежність між ступенем незалежності джерел
аудиторських доказів та довіри до них. Використання роботи інших фахівців.
Поняття про робочі документи аудитора та їх класифікація. Порядок зберігання
та використання робочих документів аудитора.
Література:1,3,4,6,12,13,14,15.
Тема 7. Аудит фінансової звітності
Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі. Основні
процедури та методика перевірки обліку та фінансової звітності. Методика
дослідження форм фінансової звітності. Аудит облікової політики. Аналіз стану
та результатів діяльності підприємства при проведенні аудиту.
Література:1,2,5,8,10,12,14,15.
Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
Структура аудиторського висновку та загальні вимоги до нього. Види
аудиторських висновків. Порядок складання та подання аудиторських
висновків. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту.
Література:1,2,4,5,9,10,12,14.
Тема 9. Підсумковий контроль і реалізація матеріалів аудиту
Контроль якості аудиторських послуг. Події після дати балансу.
Рішення користувачів звітності за результатами аудиту. Відповідальність
суб’єктів аудиторської діяльності.
Література:1,3,12,13,14,15.
Тема 10. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види
Поняття про послуги аудиторських фірм та їх види. Завдання з надання
впевненості: об’єкти, суб’єкти, процедури, підсумкові документи. Супутні
послуги: об’єкти, суб’єкти, процедури, підсумкові документи. Інші послуги
аудиторських фірм: об’єкти, суб’єкти, процедури, підсумкові документи.
Література:1,2,4,5,8,10,11,12,15.
Тема 11. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти
Внутрішній контроль на підприємстві, його види. Об’єкти внутрішнього
аудиту. Функції внутрішнього аудитора. Планування роботи внутрішнього
аудитора. Взаємодія внутрішнього та зовнішнього аудиту.
Література:1,2,3,6,7,8,12,13,14,15.
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Тема 12. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту. особливості
внутрішнього аудиту за окремими напрямами господарювання і контролю.
Аудит стратегії функціонування підприємства у зовнішньому середовищі.
Література:1,2,4,6,7,8,10,11,14,15.
Тема 13. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту.
Узагальнення роботи внутрішнього аудитора. Розроблення та реалізація
системи заходів внутрішнього аудиту.
Література:1,2,4,6,8,9,12,13,15.
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