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Структура
екзаменаційного білету до вступного іспиту
до аспірантури із спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб до
аспірантури за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» проводиться у
формі усного іспиту
Для вступу до аспірантури білет для проведення фахових вступних
випробувань складається з 3 питань:
- перше питання оцінюється за правильну відповідь максимально 70 балів;
- друге питання оцінюється за правильну відповідь максимально 70 балів;
- третє питання оцінюється за правильну відповідь максимально 60 балів;
Результати вступного іспиту із спеціальності оцінюються за шкалою від
100 до 200 балів.
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Питання вступного іспиту
1. Аналіз витрат діяльності підприємства.
2. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності.
3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та
ефективність їх використання. Аналіз матеріаломісткості продукції.
4. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.
5. Аналіз наявності, ємності ринку і обсягу реалізації продукції (робіт,
послуг).
6. Аналіз наявності, руху та використання грошових коштів. Аналіз
розрахунків з дебіторами та кредиторами.
7. Аналіз обсягу виробництва продукції на підставі натуральних і
вартісних показників. Аналіз асортименту і структури випуску продукції.
Аналіз якості продукції
8. Аналіз складу, технічного стану та руху основних засобів. Аналіз
ефективності використання основних засобів.
9. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз
комплексних статей витрат.
10. Аналіз стану та забезпеченості підприємства трудовими ресурсами.
Аналіз ефективності використання робочої сили. Аналіз використання
робочого часу.
11. Аналіз фінансових результатів. Аналіз факторів зміни прибутку від
реалізації. Аналіз розподілу прибутку та його використання.
12. Аналіз фінансового стану підприємства. Узагальнення результатів
аналізу фінансового стану підприємства та визначення шляхів фінансового
оздоровлення.
13. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства.
14. Аудиторський звіт: поняття та види.
15. Бухгалтерська звітність підприємства: порядок заповнення та
представлення за призначенням.
16. Енергетичний
баланс
автомобіля.
Паливно-економічна
характеристика автомобіля, методика її експериментального і аналітичного
визначення.
17. Бухгалтерське відображення процесу реалізації готової продукції.
Порядок визначення фінансових результатів від реалізації.
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18. Визнання резервів умовних зобов’язань та умовних активів.
19. Вимоги МСФЗ до звітності компаній, що консолідуються
20. Виникнення та розвиток аудиту. Предмет, об’єкти, завдання та
принципи аудиту.
21. Державний фінансовий контроль, його сутність та види.
22. Інтегрована звітність підприємства, сутність та необхідність
формування.
23. Інформаційна база економічного аналізу. Система економічних
показників як основа економічного аналізу господарської діяльності.
24. Використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення
при проведенні економічного аналізу.
25. Капітальні вкладення: поняття, джерела фінансування, порядок
обліку. Облік будівельних робіт при господарському та підрядному способах
їх здійснення.
26. Класифікація витрат для цілей управління та бухгалтерського обліку.
Об’єкти обліку витрат та об’єкти калькулювання. Методи обліку витрат і
калькулювання.
27. Метод бухгалтерського обліку, його складові та їх характеристика.
28. Метод і методичні прийоми економічного аналізу, їх класифікація.
Методика факторного аналізу.
29. Методика аналізу беззбитковості продукції підприємства
30. Місце та значення економічного аналізу в системі управління
підприємством.
31. Нормативна регламентація аудиту в Україні. Використання
міжнародних стандартів у практиці аудиту.
32. Облік експортно-імпортних операцій.
33. Облік зареєстрованого капіталу. Облік цільового фінансування та
цільових надходжень. Синтетичний і аналітичний облік створення та
використання резервів підприємства.
34. Облік інвестицій за методом участі в капіталі за МСФЗ
35. Облік касових операцій і підзвітних сум. Облік операцій на рахунках
в банку. Облік валютних операцій.
36. Облік кредитних операцій. Облік векселів та облігацій.
37. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів.
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38. Облік надходження та вибуття основних засобів. Облік амортизації
та зносу основних засобів.
39. Облік операцій з припинення діяльності підприємств.
40. Облік процесу об’єднання підприємств. Облік гудвілу.
41. Організаційні аспекти економічного аналізу. Форми і процедури
організації аналітичної роботи.
42. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах
застосування аутсорсингу.
43. Організація і методика аудиту повноти і достовірності фінансової
звітності підприємства
44. Організація комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на
підприємстві: передумови та основні принципи.
45. Організація облікового процесу на підприємстві: елементи та
методи.
46. Організація праці облікового персоналу та його правовий статус.
47. Організація системи внутрішнього аудиту на підприємстві.
48. Організація аудиторської діяльності. Умови атестації аудиторів в
Україні.
49. Особливості організації та проведення інвентаризації.
50. Особливості спрощеної системи оподаткування в Україні. Групи
платників єдиного податку.
51. Особливості справляння податку на майно в Україні (податок на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок;
плата за землю).
52. Особливості справляння туристичного збору в Україні.
53. Оцінка ймовірності банкрутства: західні підходи та вітчизняні
напрацювання.
54. Оцінка операцій, виражених в іноземній валюті.
50. Оцінка товарно-матеріальних цінностей. Особливості обліку
наявності та руху малоцінних і швидкозношуваних предметів.
51. Правове регулювання обліку та контролю. Міжнародні та
національні стандарти обліку та звітності, їх зміст і характеристика.
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52. Предмет і види економічного аналізу, критична оцінка різних
підходів при їх визначенні та характеристиці. Об’єкти і суб’єкти
економічного аналізу.
53. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку, критична оцінка різних
підходів у їх визначенні та характеристиці. Господарські процеси.
54. Принципи підготовки та складання фінансової звітності за МСФЗ
55. Ставки та база оподаткування ПДВ в Україні. Порядок звітування.
56. Ставки та база оподаткування ПДФО в Україні. Порядок звітування.
57. Структура, порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів та
його використання для потреб управління.
58. Сутність, завдання і класифікація аудиту.
59. Сутність, переваги та недоліки застосування калькулювання на
основі повних і неповних витрат, калькулювання на основі діяльності.
60. Управлінська звітність: значення та підходи до формування.
61. Форми і системи оплати праці. Облік розрахунків з працівниками.
Облік відпрацьованого часу. Методи обліку виробітку.
62. Якісні характеристики корисної фінансової інформації.

Завідувач кафедри інформаційних систем
в управлінні та обліку

проф. С.Ф. Легенчук

