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1. Основи побудови фінансового обліку. Поняття, значення, завдання і
передумови раціональної будови бухгалтерського обліку на підприємстві.
Загальноприйняті принципи і стандарти бухгалтерського обліку. Керівництво
бухгалтерським обліком в Україні та його регламентація. Облікова політика
підприємства. Планування облікової роботи. План рахунків бухгалтерського
обліку. Форми бухгалтерського обліку. Обов’язки, права і відповідальність
головного бухгалтера.
2. Облік грошових коштів. Облік касових операцій у національній
валюті. Особливості обліку касових операцій в іноземній валюті. Облік
готівкових операцій із застосуванням РРО. Облік операцій на поточному
рахунку. Облік операцій на поточних рахунках в іноземній валюті. Облік
грошових коштів на інших поточних рахунках в банку. Облік інших коштів.
3. Облік дебіторської заборгованості. Визначення, визнання,
класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Документальне
оформлення розрахунків з покупцями та замовниками. Аналітичний та
синтетичний облік розрахунків з покупцями та замовниками. Облік резерву
сумнівних боргів. Інвентаризація розрахунків з дебіторами. Облік розрахунків
за авансами виданими. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік
розрахунків за нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями.
Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Облік розрахунків з
іншими дебіторами.
4.
Облік
фінансових
інвестицій
та
фінансових
інструментів. Економічна сутність, визначення та визнання фінансових
інвестицій. Класифікація
та
оцінка
фінансових
інвестицій. Облік
довгострокових фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових
інвестицій. Облік фінансових інструментів.
5. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних
активів. Поняття і склад необоротних активів, їх класифікація. Основні засоби

як вид необоротних активів, їх роль у процесі виробництва. Класифікація і
оцінка основних засобів. Поняття первісної (історичної), відновлювальної,
залишкової (балансової), справедливої вартості основних засобів.
Відображення в обліку капітальних інвестицій. Документальне оформлення
надходження та вибуття основних засобів. Інвентарний облік основних
засобів. Облік основних засобів у місцях зберігання та використання.
Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. Поняття інших
необоротних матеріальних активів, їх склад і класифікація. Порядок
нарахування і відображення в обліку зносу й амортизації основних засобів та
інших необоротних матеріальних активів. Облік витрат на ремонт основних
засобів. Облік списання та вибуття основних засобів та інших необоротних
матеріальних активів. Інвентаризація основних засобів та відображення в
обліку її результатів.
6. Облік інвестиційної нерухомості, активів, утримуваних для
продажу, та нематеріальних активів. Поняття інвестиційної нерухомості, її
визнання та порядок оцінювання. Відображення в обліку операцій з
інвестиційною нерухомістю. Поняття необоротних активів та груп вибуття,
утримуваних для продажу, їх оцінка. Відображення в обліку необоротних
активів та груп вибуття, утримуваних для продажу. Визначення, визнання та
класифікація нематеріальних активів, їх класифікація. Організація
синтетичного, аналітичного та інвентарного обліку нематеріальних активів.
Документальне оформлення та облік придбання, створення нематеріальних
активів. Методи нарахування амортизації нематеріальних активів та їх
характеристика. Документальне оформлення і облік вибуття нематеріальних
активів. Облік переоцінки і зменшення корисності нематеріальних активів.
Інвентаризація нематеріальних активів.
7. Облік біологічних активів. Поняття біологічних активів, їх
класифікація та оцінка. Документальне оформлення надходження і вибуття
біологічних активів. Відображення в обліку створення (придбання) та руху
довгострокових біологічних активів за фактичною собівартістю та
справедливою вартістю. Облік поточних і довгострокових біологічних
активів. Оцінка та відображення в обліку надходження додаткових
біологічних активів та сільськогосподарської продукції.
8. Облік виробничих запасів. Роль і значення виробничих запасів, їх
класифікація і завдання обліку. Оцінка запасів при придбанні, у поточному
обліку та у Балансі. П(С)БО 9 та МСБО 2 «Запаси». Поняття про облікові
(обліково-розрахункові) ціни та відхилення від облікових цін. Призначення
номенклатури-цінника. Документальне оформлення надходження та
витрачання виробничих запасів. Складський облік запасів. Аналітичний облік
виробничих запасів. Синтетичний облік виробничих запасів. Облік
малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація виробничих
запасів та відображення в обліку її результатів.

9. Облік витрат виробництва. Завдання та принципи обліку витрат на
виробництво і калькулювання собівартості готової продукції (виконаних
робіт, наданих послуг). Класифікація витрат підприємства. Методи обліку
витрат і калькулювання собівартості продукції. Склад і характеристика
прямих витрат, їх документальне оформлення та відображення на рахунках.
Облік браку у виробництві. Особливості обліку витрат, розподілу і списання
послуг допоміжних виробництв. Непрямі виробничі витрати: склад, облік,
порядок розподілу і списання. Синтетичний і аналітичний облік витрат на
виробництво.
Склад,
відображення
в
обліку
та
списання
загальногосподарських і адміністративних витрат.
10. Облік готової продукції та її реалізації. Поняття, визнання, оцінка
та завдання обліку готової продукції та її реалізації. Документальне
оформлення, складський та аналітичний облік руху готової продукції.
Синтетичний облік готової продукції. Документальне оформлення та
відображення в обліку реалізації готової продукції (робіт, послуг).
11. Методичні засади обліку зобов’язань. Поняття зобов’язань
підприємства, їх визначення та визнання. Нормативне регулювання обліку
зобов’язань. Класифікація і оцінка зобов’язань. Бухгалтерські рахунки і
регістри для обліку зобов’язань. Відображення зобов’язань у звітності.
12. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Поняття
економічної категорії «постачальник» та «підрядник», їх склад і класифікація.
Завдання обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками.
Документальне оформлення розрахунків. Аналітичний та синтетичний облік
розрахункових операцій за їх видами. Інвентаризація розрахунків та
відображення в обліку її результатів. Порядок списання простроченої
заборгованості.
13. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням. Завдання
обліку праці та заробітної плати. Документальне оформлення витрат праці та
нарахування заробітної плати. Порядок нарахування виплат із розрахунку
середньої
заробітної плати (за час відпустки, відрядження тощо).
Узагальнення даних про нараховану зарплату та інші виплати. Утримання із
заробітної плати (податків, за виконавчими листами, з відшкодування
завданих збитків, за заявами та ін.), складання розрахункової відомості.
Аналітичний облік розрахунків з оплати праці. Узагальнення даних про
нараховану заробітну плату в розрізі об’єктів обліку витрат. Синтетичний
облік розрахунків з оплати праці та пов’язаних з нею нарахувань і утримань.
Облік розрахунків з органами соціального страхування.
14. Облік розрахунків за податками та інших поточних зобов’язань.
Суть податків та організація їх обліку. Облік розрахунків за податком на

додану вартість. Облік розрахунків за податком на прибуток. Суть та
відображення в обліку відстрочених податкових активів та відстрочених
податкових зобов′язань. Утримання та відображення в обліку розрахунків за
ПДФО. Облік розрахунків за іншими податками і зборами. Облік поточної
заборгованості за довгостроковими зобов’язаннями. Облік інших поточних
зобов’язань.
15. Облік позик (кредитів) банків та зобов’язань за облігаціями.
Поняття, склад і завдання обліку кредитів банків. Облік поточних і
довгострокових позик та сплачених процентів. Облік зобов’язань за
випущеними облігаціями. Облік амортизації дисконту і премії за випущеними
облігаціями. Облік зобов’язань за довгостроковими векселями виданими.
Облік зобов’язань з фінансової оренди (лізингу). Облік інших довгострокових
зобов’язань. Облікові регістри з обліку довгострокових зобов’язань, порядок
їх заповнення і використання.
16. Облік забезпечень та цільового фінансування. Види забезпечень
та характеристика рахунків для їх відображення. Порядок створення резерву
на оплату відпусток та його відображення в обліку. Створення та облік
забезпечення гарантійних зобов’язань. Відображення в обліку забезпечення
інших витрат і платежів. Поняття цільового фінансування та цільових
надходжень, їх використання та відображення в обліку. Порядок зарахування
коштів цільового фінансування та цільових надходжень до доходів
підприємства.
17. Формування та облік доходів за видами діяльності.
Методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про
доходи та витрати підприємства. Визнання, класифікація та оцінка доходів.
Склад і відображення в обліку доходів від операційної діяльності. Облік
доходів від фінансової діяльності. Облік доходів від інвестиційної та іншої
діяльності. Відображення в обліку доходів майбутніх періодів.
18. Облік витрат діяльності підприємства. Поняття витрат діяльності,
їх склад і класифікація. Відображення в обліку адміністративних та інших
витрат операційної діяльності. Склад витрат фінансової діяльності та їх
відображення в обліку. Відображення в обліку витрат інвестиційної та іншої
діяльності.
19. Облік фінансових результатів діяльності. Порядок визначення та
відображення в обліку фінансових результатів діяльності підприємства. Склад
фінансових результатів, послідовність та методика визначення прибутку
(збитку) від операційної, фінансової та інвестиційної діяльності.
Відображення в обліку витрат з податку на прибуток. Визначення та
відображення в обліку суми чистого фінансового результату діяльності
підприємства.

20. Облік складових власного капіталу. Капітал, його сутність та
значення. Власний капітал, його структура та функції. Облік формування і
руху статутного капіталу. Облік формування і руху пайового капіталу. Облік
неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу. Облік додаткового
капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих збитків). Облік
формування і використання резервного капіталу.
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ДИСЦИПЛІНА «УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК»
1. Місце та функції управлінського обліку. Сутність та зміст
управлінського обліку, його формування і розвиток. Предмет, об’єкти, методи,
принципи та функції управлінського обліку користувачі фінансової
інформації. Розбіжності між управлінським і фінансовим обліком та їх
взаємозв’язок. Процес прийняття рішень. Системи управлінської звітності.
2. Класифікація та поведінка витрат. Основні принципи класифікації
витрат. Класифікація витрат за напрямами обліку. Поведінка витрат залежно
від їх класифікації. Методи визначення функції витрат.
3. Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції.
Калькулювання і собівартість: економічний зміст. Методи обліку витрат.
Функціональне калькулювання собівартості. Облік і розподіл непрямих
витрат.
4. Облік і калькулювання за повними та змінними витратами. Облік
і калькулювання на замовлення. Облік і калькулювання за процесами.
Калькулювання за змінними витратами. Маржинальний дохід. Моделі
калькулювання за змінними витратами. Переваги і недоліки калькулювання за
змінними витратами.
5. Калькулювання собівартості за нормативними витратами і аналіз
відхилень. Загальна характеристика і основні принципи системи «стандарткост». Особливості калькулювання за нормативним методом. Переваги та
недоліки нормативного методу калькулювання. Аналіз відхилень за:
матеріалами; трудовими витратами; змінними накладними витратами;
постійними накладними витратами; маржою прибутку при реалізації
продукції; постійних накладних витрат за обсягом виробництва.
6. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. Мета
і методи аналізу взаємозв‘язку «витрати – обсяг - прибуток». Аналіз
чутливості прибутку. Аналіз взаємозв‘язку «витрати – обсяг - прибуток» за
умов асортименту. Припущення, покладені в основу аналізу взаємозв‘язку
«витрати – обсяг - прибуток».
7. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських
рішень. Сутність релевантного підходу при прийнятті управлінських рішень.
Аналіз релевантної інформації при існуванні варіантів альтернативних
рішень. Прийняття управлінських рішень щодо оптимального використання
ресурсів за умов обмежень. Обґрунтування рішень щодо запасів та
ціноутворення.

8. Бюджетування і контроль. Сутність бюджетування та його
організація. Складання та взаємоузгодження бюджетів. Контроль виконання
бюджетів та аналіз відхилень.
9. Облік і контроль за центрами відповідальності. Концепція центрів
відповідальності. Оцінка діяльності центрів витрат. Оцінка діяльності центрів
доходу. Оцінка діяльності центрів прибутку. Оцінка діяльності центрів
інвестицій. Трансфертне ціноутворення.
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ДИСЦИПЛІНА «АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
1. Аналіз господарської діяльності як функція управління
економічним суб’єктом. Суть, зміст і завдання аналізу господарської
діяльності. Предмет аналізу господарської діяльності, його об’єкти та
суб’єкти. Функції аналізу господарської діяльності. Види аналізу
господарської діяльності. Роль аналізу господарської діяльності в управлінні
підприємством. Взаємозв’язок аналізу господарської діяльності з
економічними, математичними, природничими і технологічними науками.
2. Метод та інструментарій аналізу господарської діяльності.
Системний підхід до аналізу господарських процесів та його особливості.
Метод і методичні прийоми аналізу господарської діяльності. Поняття
методики аналізу господарської діяльності та її основні компоненти при
оцінюванні, діагностиці та прогнозуванні. Метод порівняння та особливості
його застосування в аналізі. Прийоми елімінування: ланцюгові підстановки,
спосіб абсолютних і відносних різниць, пропорційний розподіл, інтегральний
спосіб. Моделювання, види моделей та їх використання в аналізі
господарської діяльності.
3. Організаційно-інформаційне забезпечення аналітичної роботи
економічних суб’єктів. Організація, послідовність та основні етапи
проведення аналізу господарської діяльності. Планування аналітичної роботи.
Систематизація, узагальнення та реалізація результатів аналізу. Інформаційне
забезпечення аналізу господарської діяльності. Перевірка достовірності
джерел інформації, яка використовується в аналізі господарської діяльності.
4. Аналіз ринкових можливостей економічного суб’єкта та
конкурентоспроможності його продукції. Загальна характеристика умов
господарювання, аналіз природних та економічних умов господарської
діяльності підприємства. Аналіз ринків збуту та оцінка місткості ринку.
Оцінка динаміки, структури розповсюдження товарів та каналів збуту. Аналіз
конкурентоспроможності продукції та обґрунтування заходів для її підвищення.
5. Аналіз ресурсного забезпечення бізнес-процесів підприємства.
Аналітична оцінка виробництва та реалізації продукції. Аналіз наявності,
складу і структури основних засобів. Аналіз руху і відтворення основних засобів
(показники надходження, вибуття, оновлення, придатності і зносу основних
засобів). Аналіз ефективності використання основних засобів і капітальних
вкладень. Аналіз кількісних та якісних параметрів оборотних матеріальних
ресурсів. Шляхи поліпшення забезпеченості підприємствами оборотними
матеріальними ресурсами та підвищення ефективності їх використання.
Аналіз продуктивності праці. Аналіз використання фонду заробітної плати.
Аналіз виробництва і розподілу продукції за обсягом, асортиментом, якістю і

строками. Аналіз ефективності використання потенціалу підрозділу та
обґрунтування основних резервів її підвищення.
6. Аналіз витрат підприємства. Завдання, інформаційне забезпечення,
система показників аналізу собівартості продукції. Аналіз витрат на виробництво
продукції за елементами витрат. Аналіз загальної суми витрат на виробництво
продукції та основних її чинників. Факторний аналіз собівартості окремих видів
продукції. Оцінка потенційних можливостей зниження собівартості виробленої
продукції та методика підрахунку резервів.
7. Аналіз фінансових результатів діяльності економічного суб’єкта.
Аналіз реалізації продукції за ринками, обсягом, строками і якістю. Значення,
основні задачі і джерела інформації аналізу фінансових результатів діяльності
підприємства. Аналіз чистого прибутку підприємства. Аналіз фінансових
результатів від різних видів діяльності. Аналіз розподілу прибутку, що
залишився в розпорядженні підприємства та його використання. Аналіз
показників та чинників рентабельності.
8. Аналітична оцінка фінансового стану економічного суб’єкта.
Аналітичне забезпечення антикризового управління. Роль, завдання та
джерела інформації фінансового аналізу. Особливості зовнішнього і
внутрішнього аналізу фінансового стану підприємства та експрес-аналізу
фінансової звітності підприємства. Оцінка величини майна підприємства та
джерел його утворення. Аналіз складу і структури оборотних активів. Аналіз
оборотності оборотних активів і причини їх змін. Вплив змін оборотності
оборотних активів на ефективність діяльності підприємства. Аналіз
ліквідності і платоспроможності підприємства. Аналіз фінансової стійкості
підприємства. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості за обсягами,
складом, структурою і термінами виникнення. Аналіз величини та руху
капіталу підприємства, кредитоспроможності підприємства. Аналіз грошових
потоків. Методика рейтингової оцінки підприємства за показниками
прибутковості, ефективності управління, ділової активності, ліквідності і
ринкової стабільності. Діагностика можливого банкрутства.
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ДИСЦИПЛІНА «АУДИТ»
1. Сутність і предмет аудиту. Історія виникнення й розвитку аудиту.
Етапи становлення та розвитку аудиту. Особливості становлення аудиту в
Україні. Місце й роль аудиту в системі управління. Користувачі аудиту та їх
цілі. Роль аудиту як сучасної форми фінансового контролю. Сутність і мета
аудиту. Визначення понять «аудит фінансової звітності» та «аудиторська
діяльність». Відмінність аудиту від інших форм контролю. Поняття завдання

з надання впевненості. Мета аудиту фінансової звітності. Предмет та об’єкти
аудиту. Класифікація аудиту. Класифікаційні ознаки, характерні для аудиту.
Види аудиту. МСА 200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення
аудиту відповідно до Міжнародних стандартів аудиту».
2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення. Міжнародний досвід регулювання аудиторської діяльності.
Підходи до регулювання аудиторської діяльності. Роль Міжнародної федерації
бухгалтерів у регулюванні аудиторської діяльності. Організація суспільного
нагляду за аудиторською діяльністю. Орган суспільного нагляду за
аудиторською діяльністю, його структура. Функції і завдання Органу
суспільного нагляду (Ради нагляду за аудиторською діяльністю та Інспекції із
забезпечення якості). Організаційне й методологічне управління
аудиторською діяльністю в Україні. Правові основи функціонування АПУ.
Повноваження АПУ. Порядок формування АПУ. Спілка аудиторів України:
роль та правові основи функціонування. Умови створення інших професійних
громадських організацій аудиторів. Внутрішньофірмове управління
аудиторською діяльністю. Міжнародні стандарти аудиту, надання впевненості
та етики (МСА). Аудитор і його статус. Порядок атестації аудиторів.
Аудиторська фірма і порядок її створення. Реєстр аудиторських фірм і
аудиторів. Права аудиторів і аудиторських фірм. Обов’язки аудиторів і
аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм.
Принципи здійснення аудиту. Основні принципи аудиту: незалежність,
чесність. об’єктивність, професійна компетентність, добросовісність,
конфіденційність, професійна поведінка. Професійна етика аудитора.
Контроль за якістю аудиторських послуг (МСА 220 «Контроль якості аудиту
фінансової звітності»). Інформаційне забезпечення аудиторської діяльності.
3. Умови домовленостей про здійснення аудиту. Порядок домовленості
про проведення аудиту за міжнародним стандартом 210 «Узгодження умов
завдань з аудиту». Вибір замовника на проведення аудиту. Документальне
оформлення двосторонньої згоди з умовами аудиту (лист-запит, листзобов’язання, договір на проведення аудиту). Отримання матеріалів
попереднього аудиту. Прийняття змін у домовленості. Повторні аудиторські
перевірки.
4. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання.
Методи, прийоми та процедури аудиту фінансової звітності. Поняття
методики аудиту. Поняття методу аудиту. Загальнонаукові методи. Спеціальні
методи. Спеціальні методи та методичні прийоми. Аудиторські процедури.
Аудиторська вибірка. Аналітичні процедури. Характер та цілі аналітичних
процедур. Аналітичні процедури як процедури оцінки ризиків. Аналітичні
процедури як процедури по суті. Аналітичні процедури в загальному огляді
наприкінці аудиторської перевірки. Критерії оцінювання фінансової звітності

(МСА 500 «Аудиторські докази»). Перелік критеріїв, за якими аудитор оцінює
достовірність фінансової звітності.
5. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю. Сутність та зміст викривлень у фінансових звітах. Причини
виникнення викривлень у фінансових звітах. Визначення понять «помилка»,
«шахрайство». Типи навмисних викривлень у фінансових звітах.
Відповідальність управлінського персоналу за запобігання та виявлення
випадків шахрайства і помилок. Властиві обмеження аудиту в контексті
шахрайства. Відповідальність аудитора за виявлення суттєвих викривлень
внаслідок шахрайства. Фактори ризику шахрайства. Дії аудитора у відповідь
на ризики суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. Суттєвість в аудиті.
Визначення поняття «суттєвість» в аудиті. Врахування рівня кількісних та
якісних викривлень при формуванні думки аудитора стосовно достовірності
фінансової звітності. Оцінка суттєвості викривлень при визначенні характеру,
розрахунку часу й обсягу аудиторських процедур та при підведенні підсумків
їх виконання. Встановлення гранично допустимих обсягів невиправлених
викривлень за розділами Балансу. Способи розрахунку рівня суттєвості в
аудиті. Взаємозв’язок між суттєвістю й аудиторським ризиком. Аудиторський
ризик і методи його оцінки. Характеристика аудиторського ризику. Складові
аудиторського ризику. Властивій ризик. Ризик внутрішнього контролю. Ризик
невиявлення. Методи оцінки аудиторського ризику. Інтуїтивний метод.
Кількісний метод. Прийнятний аудиторський ризик. Аудиторська оцінка
системи внутрішнього контролю: МСА 315 (переглянутий) «Ідентифікація та
оцінювання ризиків суттєвого викривлення через розуміння суб’єкта
господарювання і його середовища», МСА 330 «Дії аудитора у відповідь на
оцінені ризики».
6. Планування аудиту. Процес проведення аудиту та його стадії.
Поняття аудиторського процесу. Стадії аудиту. Планування аудиту (МСА 300
«Планування аудиту фінансової звітності»). Принципи планування аудиту.
Попереднє (стратегічне) планування аудиту. Лист-зобов’язання на проведення
аудиту. Розуміння бізнесу клієнта. Ознайомлення з організацією і веденням
бухгалтерського обліку. Попередня оцінка достатності інформації для цілей
аудиту. Визначення необхідного складу і кваліфікаційного рівня фахівців,
термінів роботи, організаційних питань. Оцінка можливості проведення
аудиту. Оформлення і підписання договору. Розробка стратегії аудиторської
перевірки. Оцінка суттєвості. Оцінка внутрішнього контролю. Оцінка ризиків.
Розробка обсягу робіт і графіку проведення аудиту.
7. Аудиторські докази та робочі документи аудитора. Сутність та види
аудиторських доказів (МСА 500 «Аудиторські докази»). Достатність і
відповідність аудиторських доказів. Види аудиторських доказів. Джерела
отримання аудиторських доказів. Аудиторські процедури для одержання
аудиторських доказів. Оцінка ступеня надійності аудиторських доказів. Робочі

документи аудитора (МСА 230 «Аудиторська документація»). Поняття
робочих документів аудитора. Причини, що зумовлюють необхідність
робочих документів. Чинники, що впливають на форму, зміст та обсяг
аудиторської документації. Склад робочих документів аудитора. Класифікація
робочих документів аудитора. Вимоги щодо оформлення та порядку
зберігання робочих документів аудитора.
8. 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 проведені аудиту.
9. Звіт незалежного аудитора та інші підсумкові документи.
Формування думки щодо фінансової звітності. Форма думки. Звіт аудитора,
його структура. Сутність, зміст і структура Звіту незалежного аудитора.
Формування думки щодо фінансових звітів. Типи модифікованих думок (МСА
705 (переглянутий)). Типи модифікованих думок. Визначення типу
модифікації думки аудитора. Форма та зміст звіту аудитора при висловленні
модифікованої думки. Пояснювальні параграфи в звіті аудитора та параграфи
з інших питань у звіті аудитора (МСА 706 (переглянутий): Повідомлення
інформації з ключових питань аудиту, повідомлення інформації тим, кого
наділено найвищими повноваженнями (МСА 701). Звіт для органів нагляду.
Звіт про прозорість.
10. Реалізація матеріалів аудиту. Рішення користувачів звітності за
результатами аудиту. Повідомлення інформації з питань аудиту найвищому
управлінському персоналу. Відповідальність суб'єктів аудиторської
діяльності. Види відповідальності. Відстеження виконання клієнтом
рекомендацій аудитора. Дії аудитора щодо перевірки виконання клієнтом
наданих рекомендацій за результатами аудиторської перевірки. Права та
обов’язки аудитора і клієнта стосовно виконання рекомендацій за
результатами аудиту. Перелік документації аудитора, що забезпечує процес
відстеження виконання клієнтом наданих рекомендацій.
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ДИСЦИПЛІНА «ОПОДАТКУВАННЯ»
1. Організаційні основи оподаткування. Основні положення
податкового законодавства. Система податків та зборів. Платники податків.
Права та обов’язки платників податків. Основні елементи податку. Податкове

зобов’язання. Виконання обов’язку зі сплати податків та зборів. Податкова
декларація. Обов'язкові реквізити податкової декларації. Способи та терміни
подання. Види помилок у звітності з податків та зборів. Виправлення
помилок в обліку податків та зборів. Порядок подання уточнюючого
розрахунку до декларації. Податкове/грошове зобов’язання платників та
порядок їх узгодження. Взяття на облік платників податків у контролюючих
органах. Податковий контроль. Види податкових перевірок. Порядок
проведення перевірок платників податків. Загальні положення про
відповідальність платника податків. Види відповідальності. Пеня та порядок її
нарахування.
2. Основні засади побудови обліку в системі оподаткування
суб’єктів підприємницької діяльності. Система оподаткування суб’єктів
підприємницької діяльності. Суть обліку в системі оподаткування. Облікова
політика підприємства в частині оподаткування. Способи ведення обліку в
системі оподаткування підприємства. Законодавчо-нормативна база ведення
обліку в системі оподаткування.
3. Податок на прибуток підприємств. Платники податку і об’єкт
оподаткування. Ставки податку. Порядок обчислення податку на прибуток
підприємств. Порядок визначення доходів та їх склад. Склад витрат та порядок
їх визнання. Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних
активів. Різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень),
резервів сумнівних боргів і банків та небанківських фінансових установ.
Різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій. Особливості
оподаткування окремих видів діяльності та операцій. Трансфертне
ціноутворення. Порядок складання податкової декларації та сплати податку на
прибуток.
4. Податок на доходи фізичних осіб. Платники податку та об’єкт
оподаткування. Порядок оподаткування ПДФО доходів, отриманих у вигляді
заробітної плати. Порядок утримання ПДФО із доходів, відмінних від
заробітної плати. Податкова знижка. Податкова соціальна пільга. Ставки
податку. Порядок нарахування утримання та сплати податку. Особливості
оподаткування окремих видів доходів. Оподаткування доходів фізичних осіб –
суб’єктів підприємницької діяльності. Забезпечення виконання податкових
зобов’язань. Облік розрахунків з податку на доходи фізичних осіб та
військового збору, порядок їх сплати. Методика складання податкової звітності
по ПДФО і ВЗ.
5. Податок на додаткову вартість. Платники ПДВ та об’єкт
оподаткування. Операції, що не є об’єктом оподаткування. База
оподаткування. Операції, що звільнені від оподаткування. Ставки податку.
Порядок обчислення і сплати податку. Порядок бюджетного відшкодування
ПДВ. Система електронного адміністрування ПДВ. Порядок заповнення

податкової накладної та розрахунку коригування кількісних і якісних
показників. Порядок реєстрації податкових накладних та розрахунків
коригування в Єдиному державному реєстрі податкових накладних. Порядок
блокування податкових накладних. Облік податкових зобов’язань з податку на
додану вартість. Облік податкового кредиту. Порядок складання податкової
декларації з податку на додану вартість
6. Акцизний податок. Платники акцизного податку. . Об’єкт
оподаткування. Порядок визначення бази оподаткування та обчислення
акцизного податку. Звітність з акцизного податку та його сплата. Звільнення
від сплати акцизного податку. Система електронного адміністрування
реалізації пального і спирту. Облік акцизного податку. Порядок реєстрації
акцизних накладних в Єдиному державному реєстрі акцизних накладних.
7. Екологічний податок. Платники податку, об’єкт та база
оподаткування. Ставки податку. Порядок обчислення податку. Звітність з
екологічного податку.
8. Рентна плата. Рентна плата за користування надрами для
видобування корисних копалин. Рентна плата за користування надрами в
цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин. Рентна плата за
користування радіочастотним ресурсом України. Рентна плата за спеціальне
використання води. Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів.
Подання декларації і строки сплати рентної плати.
9. Податок на майно. Склад податку на майно. Плата за землю.
Платники земельного податку. Об’єкт оподаткування. Ставки земельного
податку. Пільги зі сплати та звільнення від оподаткування. Порядок
розрахунку і терміни сплати. Характеристика елементів транспортного
податку. Платники податку. Порядок розрахунку і терміни сплати податку
юридичними та фізичними особами. Платники, об’єкт та база оподаткування
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Ставка податку та
звільнення від оподаткування. Порядок розрахунку і терміни сплати податку
юридичними та фізичними особами. Облік податку на майно.
10. Спеціальні податкові режими. Групи платників єдиного податку.
Об’єкт та ставки оподаткування. Платник єдиного податку 4 групи, об’єкт,
база оподаткування та ставки податку. Порядок визначення доходів та їх
склад. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку. Порядок
ведення Книги обліку доходів і витрат платника єдиного податку. Порядок
складання розрахунку сплати єдиного податку суб'єктом малого
підприємництва - юридичною особою. Облік доходів і витрат фізичною
особою-підприємцем. Особливості обліку нарахування та сплати єдиного
податку четвертої групи. Методика складання звітності з єдиного податку.

11. Мито. Поняття мита та його види. Платники мита та об’єкт
оподаткування. Ставки мита та база оподаткування. Порядок визначення
митної вартості. Порядок обчислення та сплати мита. Види митних режимів
та засоби й способи переміщення товарів. Облік митних платежів.
12. Облік і звітність єдиного внеску на загальнообов'язкове
державне соціальне страхування. Суть розрахунків по єдиному
соціальному внеску. Платники та розмір ЄСВ. Порядок обчислення та сплати
внесків по ЄСВ. Порядок ведення обліку єдиного соціального внеску.
Методика складання звітності по єдиному соціальному внеску
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