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ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 – УПРАВЛІННЯ ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 – ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 
РІВЕНЬ ОСВІТИ ТРЕТІЙ (ОСВІТНЬО-НАУКОВИЙ) 
 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 
 

1. Англосаксонська та континентальна системи бухгалтерського обліку у 
порівнянні з Україною: спільне та відмінне. 

2. Принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності згідно 
Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні». 

3. Бухгалтерська звітність: склад, зміст та нормативно-правове 
регулювання. 

4. Облікова політика підприємства: зміст складових, порядок 
формування, розкриття та внесення змін. 

5. Балансове узагальнення як елемент методу бухгалтерського обліку. 
Майно і майнові права, якими володіє підприємство, та джерела їх 
утворення. 

6. Класифікація господарських операцій за типом їх впливу на актив і 
пасив балансу: пермутації і модифікації 

7. Облік необоротних активів. 
8. Облік оборотних активів. 
9.  Облік капіталу та резервів. 
10.  Облік розрахункових операцій. 
11.  Облік доходів та витрат. Порядок формування та обліку фінансового 

результату звітного періоду. 
12.  Фінансовий і управлінський облік, їх сутність, завдання і принципи. 
13.  Методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, робіт, 

послуг у вітчизняній і зарубіжній практиці. 
14.  Бюджетування і контролінг на підприємстві. 
15.  Маржинальний прибуток і його аналіз. 
16.  

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 
1. Методи та прийоми економічного аналізу, їх класифікація, сутність, 

переваги та недоліки. 



2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу (джерела, вимоги,  
основні принципи організації). 

3. Напрями використання результатів економічного аналізу в управлінні . 
4. Методи (способи) виміру впливу факторів у детермінованому аналізі, 

їх сутність, переваги та недоліки. 
5. Методи (способи) відображення аналітичної інформації, їх сутність, 

переваги та недоліки. 
6. Економіко-математичні методи в економічному аналізі, їх 

класифікація, сутність, переваги та недоліки. 
7. Кореляційно-регресійний аналіз, його сутність, переваги, недоліки та 

інтерпретація результатів. 
8. Евристичні методи економічного аналізу, їх сутність, переваги, 

недоліки та інтерпретація результатів (SWOT, PEST та інші). 
9. Базові способи і моделі прогнозування діяльності підприємств. 
10.  Інвестиційний аналіз, його показники та їх інтерпретація. 
11. Аналіз та прогнозування грошових потоків, методи, показники та їх 

інтерпретація. 
12.  Аналіз ризику, його показники та їх інтерпретація. 
13.  Галузеві особливості економічного аналізу (виробництво, торгівля, 

будівництво, транспорт, сільське господарство). 
14. Особливості економічного аналізу у фінансовому секторі (банки, 

страхування, кредитні спілки). 
15.  Взаємозв’язок економічного аналізу та суміжних наук (економетрія, 

математична статистика, економіко-математичне моделювання, теорія 
ймовірностей, бухгалтерський облік). 
 

ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» 
 
1. Функції та завдання аудиту в ринковій інфраструктурі. 
2. Організація та регулювання аудиторської діяльності в Україні. 

Напрями реформування системи регулювання аудиторською 
діяльністю. 

3. Фундаментальні принципи професійної етики аудиторів. 
Класифікація загроз дотримання етичних принципів та застережні 
заходи щодо їх подолання. 

4. Поняття незалежності в аудиті та напрями її забезпечення. 
5. Професійна відповідальність в аудиті. 
6. Класифікація завдань, що виконуються суб’єктами аудиторської 

діяльності. 
7. Загальна характеристика елементів завдань з надання впевненості.  
8. Поняття аудиторського ризику. Зміст та мета процедур оцінки 

складових аудиторського ризику. 
9. Оцінка системи внутрішнього контролю в процесі аудиту. 
10.  Поняття суттєвості в аудиті. Вимоги МСА щодо оцінки суттєвості в 

процесі виконання завдань з надання впевненості. 



11.  Види процедур отримання аудиторських доказів щодо тверджень у 
фінансових звітах. 

12.  Поняття концептуальної основи фінансових звітів. Концептуальні 
основи фінансових звітів загального та спеціального призначення. 

13.  Види аудиторської думки щодо достовірності інформації 
фінансової звітності. Умови формування позитивної та 
модифікованої думки. 

14. Загальна характеристика та зміст супутніх аудиту послуг.  
15.  Основні вимоги до організації системи контролю якості 

аудиторських послуг. 
 

 
ПИТАННЯ З ДИСЦИПЛІНИ «ОПОДАТКУВАННЯ» 

 
1. Поняття і функції податків. Елементи податку та їх характеристика. 

Класифікація податків. 
2. Наукові основи побудови податкової системи. Податкова політика 

держави та її основні принципи. 
3. Організація системи адміністрування податків в Україні.  Контролюючі 

органи. 
4. Поняття податкового контролю та способи здійснення податкового 

контролю в Україні. 
5. Поняття податкової декларації. Порядок подання податкової декларації. 
6. Грошове зобов’язання платника податку. Порядок визначення грошового 

зобов’язання. 
7. Податковий борг. Порядок погашення податкового боргу. 
8. Податок на додану вартість. Зміст основних елементів податку на додану 

вартість. 
9. Податок на прибуток. Зміст основних елементів податку на прибуток 

підприємств. 
10.  Податок на доходи фізичних осіб. Основи прибуткового оподаткування 

громадян. 
11.  Зміст та призначення спрощеної системи оподаткування. Порядок 

застосування спрощеної системи оподаткування фізичними та 
юридичними особами. 

12.  Місцеві податки і збори. 
13.  Ресурсні податки і збори. 
14.  Акцизний податок. Сутність та призначення акцизного податку. Зміст 

основних елементів акцизного податку. 
15.  Земельний податок: зміст основних елементів. 
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