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Пояснювальна записка
Курс фахових дисциплін по спеціальності «Облік і оподаткування», освітня
програма «Облік і аудит» спрямований на підготовку фахівців для підприємств,
організацій і установ промисловості України. Сучасний фахівець повинен володіти
комплексом знань із гуманітарних, фундаментальних та фахових дисциплін, мати
добру практичну підготовку для виконання функціональних обов'язків на
виробництві, в організаціях та установах.
Мета навчального процесу з поглибленою практичною підготовкою та
навчальними програмами полягає в тому, щоб дати студентам глибокі теоретичні
знання та навички практичної діяльності в галузі обліково-аналітичних робіт, які
необхідні при виконанні контрольно-аудиторських процедур на підприємстві, в
організації та установ.
Завдання навчального процесу - створити майбутнім фахівцям належні умови
для досягнення мети шляхом удосконалення їхньої самостійної роботи, оптимального
визначення баз практики та закріплення студентів на посаду, робочих місцях. За
освітньо професійними програмами підготовки магістрів, вони належать до фахівців
вищого рівня. А тому навчальний процес підготовки має свої особливості в організації
індивідуальної та самостійної роботи, проходження переддипломної практики,
підготовки випускних робіт, організації проміжного та підсумкового контролю
оцінювання знань, вмінь та практичних навичок.
Згідно з вимогами фахівці спеціальності «Облік і аудит» повинні мати знання
облікової політики підприємств різних організаційно-правових форм власності,
проведення аналітичних та аудиторських процедур, визначення ймовірності
банкрутства підприємств.
Виходячи з комплексного підходу до складання вступного випробування на
спеціальність "Облік і аудит" (кваліфікаційний рівень магістр) абітурієнт повинен
опанувати темами з таких курсів:
• з курсу "Фінансовий облік" теми: "Необоротні активи", "Облік основних
засобів", "Облік інших необоротних активів", "Облік Нематеріальних активів", "Облік
довгострокової дебіторської заборгованості", "Облік довгострокових інвестицій",
"Особливості обліку коштів і розрахунків як об’єктів фінансового обліку", "Облік
поточних фінансових інвестицій", "Облік виробничих запасів", "Облік витрат
виробництва готової продукції", "Облік товарів", "Облік витрат майбутніх періодів",
"Облік короткострокових позик", "Облік розрахунків з постачальниками та
підрядчиками", "Облік розрахунків за податками і платежами", " Облік праці та її
оплати", "Облік інших поточних зобов'язань", "Облік довгострокових позик",
"Фінансовий облік власного капіталу, забезпечення зобов'язань та цільового
фінансування", "Власний капітал як об'єкт фінансового обліку", "Облік доходів і
результатів діяльності", "Облік витрат за елементами", "Облік витрат діяльності",
"Облік на позабалансових рахунках", "Фінансова звітність підприємства";
•
з курсу "Управлінський облік" теми "Мета, зміст і організація
управлінського обліку", "Склад витрат виробництва", "Класифікація і поведінка
витрат", "Методи обліку і калькулювання витрат", "Облік і калькулювання за повними
витратами", "Облік і калькулювання за змінними витратами", "Облік і калькулювання
за нормативними витратами", "Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності та
прибутку", "Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень",

"Бюджетування і контроль", "Облік і контроль за центрами відповідальності",
"Взаємозв'язок управлінського в фінансового обліку");
•
з курсу "Методика і організація економічного аналізу" теми: "Предмет і
види економічного аналізу", "Методи і методичні прийоми економічного аналізу",
"Інформаційна база економічного аналізу", "Організація та етапи економічного
аналізу", "Аналіз обсягу реалізації продукції і маркетингової діяльності
підприємства", "Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг", "Аналіз
використання основних засобів", " Аналіз використання матеріальних ресурсів", "
Аналіз використання трудових ресурсів", "Аналіз собівартості продукції
підприємства");
•
з курсу "Основи аудиту" теми: "Основи в системі фінансово господарського контролю", "Організація аудиту та його нормативно-правове
забезпечення", "Методичні прийоми та контроль аудиторські процедури",
"Аудиторський ризик", "Планування та стадії аудиту", "процедури виявлення
обману і помилок", "Аудиторські докази", "Аудиторські робочі документи",
"Аудиторський звіт і аудиторський висновок", "Аудит активів підприємства",
"Аудит пасивів підприємства", «Аудит фінансових результатів і оцінка фінансового
стану підприємства», "Аудиторська перевірка стану обліку, звітності і
внутрішньогосподарського контролю", "Аудиторські послуги", "Особливості
внутрішнього аудиту", "Організація роботи аудитора");
•
з курсу "Методика і організація проведення аудиту" теми: "Організація
та методологічні основи проведення аудиту", "Організація і методика аудиту
необоротних активів", "Організація і методика аудиту запасів", " Організація і
методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості", "Організація і
методика аудиту власного капіталу і зобов'язань", "Організація і методика
проведення аудиту оплати праці", "Організація і методика аудиту розрахунків з
бюджетом і соціальними фондами", "Методика аудиту фінансової звітності",
"Завершення аудиту")
•
"Інформаційні системи та технології в обліку" теми: "Інформаційні
системи і технології на підприємстві", "Інформаційні системи в управлінні
підприємством", "Технічне та програмне забезпечення інформаційних систем",
"Проектування та створення інформаційних систем", "Елементи методу
бухгалтерського обліку при його комп'ютеризації", "Комп'ютерна форма ведення
обліку", "Класифікація та вибір програмного забезпечення бухгалтерського обліку",
"Побудова облікового апарату в умовах комп'ютеризації").
Фахівець спеціальності «Облік і аудит» в результаті проведення обліковоаналітичних процедур повинен дати керівництву підприємств пропозиції щодо
розробки заходів про підвищення ефективності їх фінансово-господарської діяльності.

Орієнтовний перелік питань вступного випробування по
спеціальності «Облік і а у д ит » » (кваліфікаційний ступінь
магістр,)
1. Облік основних засобів.
2.Нематеріальні активи, їх облік.

3.Облік наявності та руху виробничих запасів на складі та у бухгалтерії.
4.Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.
5.Особливості обліку товарних запасів та витрат обігу у торгівельних
підприємствах.
6.Інвентаризація матеріальних цінностей і відображення в бухгалтерському обліку
їх результатів.
7.Організація обліку витрат виробничої діяльності (Об'єкти, класифікація, система
рахунків).
8.Облік витрат виробництва.
9.Облік готової продукції та її реалізації.
10.Облік готівкових коштів.
11.Облік коштів на поточному рахунку.
12.Облік розрахунків векселями.
13.Облік фінансових інвестицій.
14.Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
15.Облік розрахунків з різними дебіторами.
16.Облік витрат і доходів майбутніх періодів.
17.Формування та облік статутного капіталу на підприємствах різних форм
власності.
18.Облік додаткового капіталу. Облік пайового капіталу. Облік резервного капіталу.
19.Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
20.Формування та облік забезпечення майбутніх витрат та платежів
21.Облік короткострокових та довгострокових кредитів банків.
22.Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками.
23.Облік розрахунків з бюджетом.
24.Об лік розрахунків з органами соціального страхування.
25.Облік праці та її оплати.
26.Облік доходів від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг.
27.Облік доходів від інших видів діяльності.
28.Облік загальновиробничих витрат.
29.Облік адміністративних витрат та витрат на збут та інших операційних витрат.
30.Облік витрат фінансової і іншої діяльності.
31 .Методика розрахунку і оцінка факторів, що впливають на зміну собівартості
продукції.
32.Характеристика життєвого циклу товару.
33.Аналіз платоспроможності підприємства.
34.Аналіз факторів, що впливають на обсяг реалізації продукції.
35.Аналіз конкурентоспроможності продукції.
36.Аналіз груп факторів, що впливають на випуск продукції.
37.Аналіз втрат робочого часу.
38.Основні технічні прийоми аналіз.
39.Аналіз продуктивності праці.
40.Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції.
41.Аналіз матеріальних витрат в складі статей собівартості продукції.
42.Аналіз прямих трудових витрат в собівартості товарної продукції.
43.Аналіз стану майна підприємства.
44.Аналіз стану розрахунків та платоспроможності підприємства.

45.Визначення точки беззбитковості при проведення аналізу фінансовогогосподарської діяльності підприємства.
46.Аналіз наявності, стану, динаміки руху і використання основних засобів
підприємства.
47.Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних засобів.
48.Аналіз рівня ділової активності підприємства.
49.Аналіз ймовірності банкрутства підприємства.
50.Групування статей балансу при складанні аналітичного розрахункового балансу.
51.Характеристика показників фінансової стабільності роботи підприємства.
52.Аналіз формування і використання фонду оплати праці на підприємстві.
53.Аналіз фінансової стійкості підприємства.
54.Аналіз комплексних статей витрат в собівартості товарної продукції.
55.Аналіз витрат на виробництво.
56.Аналіз використання робочого часу на підприємстві.
57.Аналіз використання прибутку підприємства.
58.Аналіз рентабельності підприємства.
59.Мето дика визначення типу фінансової стійкості підприємства.
60.Методика оцінки якості управління підприємством на основі аналізу звіту про рух
грошових коштів.
61.Суть аудиту, його мета і завдання . Види аудиту.
62.Міжнародні та національні нормативи аудиту.
63.Порядок сертифікації та ліцензування аудиторської діяльності.
64.Види аудиторських послуг.
65.Права, обов'язки та відповідальність аудиторів.
66.Професійна етика аудитора.
67.Робочі документи аудитора.
68.Порядок укладання договору на проведення аудиту,
69.Планування проведення аудиту.
70.Аудиторський ризик та суттєвість в аудиті.
71.Узагальнення результатів аудиту.
72.Види аудиторського висновку.
73.Основні етапи проведення аудиторської перевірки.
74.Органи управління аудитом та їх функції.
75.Поняття АРМ бухгалтера: його класифікація за основними ознаками та елементи.
76.Основні елементи програми 1С: «Бухгалтерія 8.1»: характеристика та їх
призначення.
77.Константи в програмі 1С: «Бухгалтерія 8.1» та їх класифікація.
78.Вимоги, яким повинна відповідати облікова інформація для забезпечення її
однозначного сприйняття.
79.Групування звітності в програмі 1С: «Бухгалтерія 8.1». Категорії звітності, що
існують в програмі.
80.Організація аналітичного обліку в програмі 1С: «Бухгалтерія 8.1».
81.Основні етапи введення початкового сальдо в програму 1С: «Бухгалтерія 8.1».
82.Порядок роботи з документом «Прием на работу в организацию». В якій групі
головного меню знаходиться цей документ та які довідники програми необхідно
заповнити перед початком формування вказаного документу?

83.Документи, які використовуються в програмі «1С: Бухгалтерія 8.1» для
нарахування та виплати заробітної плати, проведення відрахувань у фонди
соціального призначення, інші податки. Їх характеристика, призначення та порядок
роботи з ними.
84.Документи, які забезпечують облік основних засобів в програмі «1С: Бухгалтерія
8.1» типової конфігурації для України. Порядок роботи з ними та їх розміщення в
головному меню програми.
85.Порядок роботи з документами для обліку виробництва і реалізації готової
продукції в програмному продукті «1С: Бухгалтерія 8.1» типової конфігурації для
України.
86.Характеристика процедур по закриттю облікового періоду в програмному продукті
«1С: Бухгалтерія 8.1» типової конфігурації для України.
87.Основні класи бухгалтерського програмного забезпечення та їх характеристика.
88.Сутність ергономічних вимог до програм бухгалтерського обліку,
89.Електронне документування. Комп’ютеризація процесу інвентаризації.
90. Калькулювання. Витрати в обліку.

Критерії оцінювання знань вступників
На фаховому випробуванні за кожну правильну відповідь (виконане завдання)
вступнику нараховується певна кількість балів, яка зростає пропорційно до кількості
та правильності виконаних завдань.
За кожну правильну відповідь із 10 завдань вступнику нараховується
максимально 10 балів. Оцінювання знань вступників здійснюється за шкалою від 100
до 200 балів.
Рівень підготовки вступника
Результати виконання завдань дозволяють виявити рівень підготовки вступника:
200–180 балів;
179–160 балів;
159–140 балів;
139– 100 балів.
1 рівень (високий): 200–180 балів виставляється вступникам, які в повному
обсязі виконали завдання (тестові завдання), продемонстрували обізнаність з усіма
поняттями, фактами, термінами; адекватно оперують ними при розв’язанні завдань;
виявили творчу самостійність, здатність аналізувати факти, які стосуються наукових
проблем. Усі завдання (тестові завдання) розв’язані (виконані) правильно, без
помилок.
2 рівень (середній): 179–160 балів виставляється за умови достатньо повного
виконання завдань (тестових завдань). Розв’язання завдань має бути правильним,
логічно обґрунтованим, демонструвати творчо-пізнавальні уміння та знання
теоретичного матеріалу. Разом з тим, у роботі може бути допущено декілька
несуттєвих помилок.
3 рівень (достатній): 159–140 балів виставляється за знання, які
продемонстровані в неповному обсязі. Вони, зазвичай, носять фрагментарний
характер. Теоретичні та фактичні знання відтворюються репродуктивно, без глибокого
осмислення, аналізу, порівняння, узагальнення. Відчувається, що вступник

недостатньо обізнаний з матеріалом джерел із навчальної дисципліни та не може
критично оцінити наукові факти, явища, ідеї.
4 рівень (низький): 139– 100 балів виставляється за неправильну або
поверхневу відповідь, яка свідчить про неусвідомленість і нерозуміння поставленого
завдання. Літературу з навчальної дисципліни вступник не знає, її понятійнокатегоріальним апаратом не володіє. Відповідь засвідчує вкрай низький рівень
володіння програмним матеріалом.
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