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Тривалість проведення                               1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:                    40 балів 
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балів - тести, 10 балів – вирішення  

       задач (5+5 балів) 

Перелік допоміжних матеріалів:  збірник додаткових завдань з 

обліку і аудиту 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. Загальне поняття про облік. Види обліку. 

2. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві. 

3. Бухгалтерський облік як наука. 

4. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

5. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

6. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 

7. Предмет бухгалтерського обліку. 

8. Об’єкти і суб’єкти обліку. 

9. Метод бухгалтерського обліку, поняття та сутність. Елементи методу 

бухгалтерського обліку. 

10. Класифікація об’єктів обліку та їх характеристика. 

11. Джерела утворення об’єктів обліку. 

12. Господарські процеси та господарські операції. 

13. Вимірники в бухгалтерському обліку. 

14. Внесення засновницького капіталу. 

15. Господарські операції і факти в обліку. 

16. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення. 

17. Структура балансу. 

18. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. 

19. Класифікація балансу. Значення та функції балансу. 

20. Бухгалтерські рахунки, їх призначення. 

21. Активні та пасивні рахунки, їх будова. 

22. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку. 



23. Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність та 

контрольне значення. 

24. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки. 

25. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків. 

26. Складання оборотних відомостей по аналітичним рахункам. 

27. Класифікація рахунків відносно до балансу. 

28. Основи  класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

29. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

30. Класифікація рахунків за структурою та призначенням. 

31. Структура плану  рахунків бухгалтерського обліку. 

32. Калькуляційні рахунки. Особливості регулюючих рахунків 

33. Результатні рахунки. Транзитні рахунки. 

34. Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення. 

35. Види бухгалтерських документів, їх класифікація. 

36. Документообіг і зберігання документів. 

37. Документування фактів в умовах комп’ютеризації обліку. 

38. Класифікація документів. 

39. Бухгалтерська обробка документів. 

40. Облік операцій в процесі створення підприємства. 

41. Види діяльності підприємства, їх відображення в обліку.  

42. Облік процесу придбання засобів виробництва. 

43. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції. 

44. Облік процесу продаж. 

45. Облік формування та розподілу результатів господарювання. 

46. Необоротні та оборотні активи. 

47. Облік процесу придбання необоротних активів. 

48. Облік процесу придбання оборотних активів. 

49. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку. 

50. Місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку. 

51. Принципи та методика проведення інвентаризації. 

52. Відображення інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у 

фінансовій звітності. 

53. Види інвентаризації. Документальне оформлення інвентаризації. 

54. Визначення результатів інвентаризації. 

55. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток 

56. Облікові регістри, їх суть та призначення. Класифікація облікових 

регістрів.    Способи запису в облікових регістрах. Виправлення 

помилок в облікових регістрах. 

57. Класифікація регістрів за змістом,  за зовнішньою формою. 

58. Класифікація регістрів за видом облікових записів. Порядок та техніка 

записів в облікові регістри. 

59. Бухгалтерська звітність, сутність та призначення, вимоги до складання. 

60. Класифікація звітності, її складання. Виправлення звітних даних. 

61. Аналіз звітності. 

62. Національні стандарти обліку. 



63. Міжнародні аспекти обліку, їх застосування в Україні. 

64. Облікова політика підприємства. 

65. Відмінності аудиту від інших систем контролю. 

66. Основні відмінності між зовнішнім та внутрішнім аудитом. 

67. Етичні принципи Кодексу професійної етики аудиторів України. 

68. Порядок проходження аудиторами постійного підвищення кваліфікації. 

69. Порядок застосування стягнень до приватно практикуючих аудиторів 

та аудиторських фірм. 

70. Методи проведення та організації аудиту. 

71. Суть планування та його необхідність. 

72. Досконале вивчення системи внутрішнього контролю підприємства – 

запорука якісного планування аудиторських процедур. 

73. Документування аудиту системи бухгалтерського обліку. 

74. Система економічних ризиків та місце в ній аудиторського ризику. 

75. Методи визначення розміру аудиторського ризику. 

76. Застосування в практиці аудиторської фірми МСА 320 "Суттєвість в 

аудиті" 

77. Процеси виявлення помилок та шахрайства в аудиті. 

78. Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства та помилок під час 

проведення аудиту фінансової звітності 

79. Відповідальність управлінського персоналу клієнту у випадках 

виявлення помилок при здійсненні аудиту. 

80. Аудиторська істина, її  пізнання в аудиті. 

81. Методика одержання аудиторських доказів. 

82. Фактори, що впливають на достовірність доказів. 

83. Суть, необхідність та вимоги до складання робочих документів 

аудитора. 

84. Вимоги до ведення робочих документів аудитора. 

85. Застосування в практиці аудиторської фірми МСА 230 "Документація з 

аудиту". 

86. Застосування в практиці аудиторської фірми МСА 700 "Висновок 

незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів 

загального призначення". 

87. Застосування в практиці аудиторської фірми МСА 800 "Аудиторський 

висновок при виконанні завдань з аудиту спеціального призначення". 

88. Підсумкова документація аудиту та вимоги до неї.  
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