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ВСТУП
Програма вступних випробувань складена відповідно до освітньої програми
підготовки магістра спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
1. МЕТА ТА ЗАДАЧІ ВИПРОБУВАННЯ
1.1. Метою вступних
випробувань є забезпечення конкурсних засад при
зарахуванні в ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» на
навчання для здобуття освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» шляхом виявлення рівня підготовленості абітурієнтів по професійноорієнтованих дисциплінах і оцінка рівня знань та умінь
1.2. Основним задачами вступних випробувань є перевірка засвоєння системи
теоретичних знань і оволодіння практичними навичками застосування знань та умінь,
отриманих при вивченні фахових дисциплін циклів бакалаврської підготовки, з метою
перевірки здатності студентів до успішного проходження підготовки для здобуття освітнього
ступеню «магістр» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
На фахові вступні випробування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
виносяться завдання з наступних дисциплін бакалаврської підготовки:
– Фінансовий облік;
– Управлінський облік;
– Аудит.
1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:
знати:
– нормативне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;
основи організації бухгалтерського обліку і фінансової звітності на підприємствах різних
форм власності; загальні вимоги до бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні;
– нормативне регулювання бухгалтерського обліку капіталу, зобов’язань, доходів і
витрат підприємств в Україні; порядок визнання та оцінки зобов’язань підприємства;
порядок визначення капіталу підприємства; порядок обліку капіталу і зобов’язань
підприємства;
– організацію процесу аудиту, основні принципи аудиту, методи та прийоми
аудиторської перевірки; процедури вибору замовника, укладання договору на аудит,
планування і документування аудиторської перевірки; концептуальні основи планування та
проведення аудиту активів, пасивів, доходів і витрат підприємств;
– класифікації витрат у системі управлінського обліку; системи побудови обліку
витрат за методами повних та змінних витрат виробничої та комерційної діяльності.
вміти:
– застосовувати критерії визнання активів підприємства; визначати оцінку активів
підприємства; відображати господарські операції з активами на рахунках бухгалтерського
обліку.
– застосовувати критерії визнання капіталу, зобов’язань, доходів і витрат
підприємства; визначати оцінку зобов’язань, доходів і витрат підприємства;
– відображати господарські операції з капіталом, зобов’язаннями, доходами і
витратами на рахунках бухгалтерського обліку;
– проводити документування господарських операцій; відображати господарські
операції на рахунках бухгалтерського обліку; складати баланс підприємства;
– розробляти програми аудиту; отримувати аудиторські докази та оцінювати їх;
вміло використовувати методи і процедури аудиту для оцінки діяльності підприємства;
формувати та обґрунтовувати власну думку про стан фінансової звітності суб’єктів
господарювання;
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– вести управлінській облік витрат у позамовному та попроцесному виробництві;
використовувати CVP-аналіз у вирішенні виробничих та управлінських питань; складати
калькуляцію собівартості продукції за різними методами; складати бюджети діяльності
підприємства та інші форми внутрішньої управлінської звітності.

2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
2.1. Навчальна дисципліна «Фінансовий облік»
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
Структура і зміст бухгалтерського обліку на підприємстві. Документація в системі
фінансового обліку. Організація фінансового обліку на підприємствах.
Тема 2. Облік грошових коштів
Поняття грошових коштів та їх еквівалентів. Організація первинного обліку операцій
з готівкою. Облік касових операцій. Відображення результатів інвентаризації каси на
рахунках бухгалтерського обліку. Організація безготівкових розрахунків. Порядок відкриття
рахунків в банках. Особливості відображення в обліку коштів в іноземній валюті. Облік
інших коштів.
Тема 3. Облік дебіторської заборгованості
Облік розрахунків з дебіторами. Облік створення та використання резерву сумнівних
боргів. Облік розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків з покупцями та
замовниками. Облік розрахунків за претензіями.
Облік короткострокових векселів
одержаних.
Тема 4. Облік основних засобів
Поняття основних засобів, їх класифікація та способи оцінки. Амортизація основних
засобів. Документальне оформлення та аналітичний облік основних засобів. Синтетичний
облік основних засобів. Облік надходження засобів. Ремонт, реконструкція та модернізація
основних засобів. Вибуття основних засобів. Інвентаризація та дооцінка основних засобів.
Тема 5. Облік нематеріальних активів
Поняття нематеріальних активів Облік надходження, амортизації та вибуття
нематеріальних активів. Особливості обліку гудвілу.
Тема 6. Облік запасів
Економічна сутність категорії «запаси», класифікація запасів. Характеристика
бухгалтерських рахунків з обліку запасів. Документування операцій з руху виробничих
запасів. Облік надходження виробничих запасів. Оцінка вибуття запасів. Особливості обліку
малоцінних та швидкозношуваних предметів. Інвентаризація запасів. Синтетичний та
аналітичний облік надходження і використання сировини і матеріалів. Побудова обліку
готової продукції. Оцінювання готової продукції. Схема рахунків обліку готової продукції.
Реалізація готової продукції.
Тема 7. Облік довгострокових та поточних фінансових інвестицій
Поняття фінансових інвестицій, їхня класифікація. Організація обліку довгострокових
фінансових інвестицій відносин відповідно до П(С)БО 12 «Фінансові інвестиції». Визнання
та оцінювання фінансових інвестицій. Суть капітальних інвестицій. Відображення в обліку
операцій з довгостроковими фінансовими інвестиціями. Аналітичний та синтетичний облік
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поточних фінансових інвестицій.
Тема 8. Облік витрат виробництва
Основи побудови обліку формування витрат на виробництво. Групування витрат за
статтями калькуляції та економічними елементами. Калькуляція собівартості готової
продукції. Методи калькулювання собівартості готової продукції.
Облік витрат на
виробництво продукції.
Тема 9. Облік короткострокових зобов’язань
Сутність зобов'язань підприємства. Визнання короткострокових зобов'язань.
Класифікація короткострокових зобов'язань за розрахунками та позиками. Облік
короткострокових векселів виданих. Порядок розміщення короткострокових зобов'язань у
балансі підприємства. Облік короткострокових кредитів банка. Сутність короткострокових
зобов'язань підприємства, що виникають з постачальниками та підрядниками. Синтетичний
облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. Організація аналітичного обліку
розрахунків з постачальниками та підрядниками.
Тема 10. Облік довгострокових зобов’язань
Класифікація довгострокових зобов'язань. Визнання довгострокових зобов'язань
підприємства. Довгострокові векселі та порядок їх обліку. Простий та переказний векселі.
Схема обороту переказного векселя. Документування вексельного обліку. Відображення
інформації з векселями виданими у системі фінансового обліку. Довгострокові позики банку,
їх документування та порядок погашення. Синтетичний та аналітичний облік
довгострокових позик банку. Визнання довгострокових зобов'язань за облігаціями та з
фінансової оренди. Облік номінальної вартості облігації. Облік дисконту за випущеними
облігаціями. Джерела фінансування премій та дисконту. Синтетичний та аналітичний облік
зобов'язань за довгостроковими облігаціями.
Тема 11. Облік розрахункiв з оплати праці
Система оплати працi. Фонд оплати працi i фонд споживання. Склад витрат на оплату
працi, що включаються до собiвартостi продукції, робiт, послуг. Облік розрахунків з
робітниками по оплаті праці i з депонентами. Відображення в бухгалтерському обліку
податків на заробітну плату і із зарплати. Податок на доходи фізичних осіб. Види доходу,
ставки податку. Порядок надання податкової соціальної пільги. Облік операцій, пов’язаних з
нарахуванням і виплатою відпускних.
Тема 12. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів
Узагальнення інформації про розрахунки за всіма видами платежів до бюджету.
Характеристика субрахунків до рахунку «Розрахунки за податками і платежами».
Бухгалтерський облік нарахування податків до бюджету. Облік зменшення заборгованості по
податках. Організація синтетичного та аналітичного обліку розрахунків за податками.
Особливості обліку податку на прибуток і ПДВ, а також місцевих податків. Особливості
обліку відстрочених податкових активів і зобов'язань.
Тема 13. Облік власного капіталу
Економічна сутність поняття «власний капітал» та його класифікація. Характеристика
рахунків з обліку власного капіталу. Поняття і призначення статутного капіталу. Поняття і
призначення пайового капіталу. Особливості обліку змін розміру статутного капіталу.
Порядок нарахування резервного капіталу. Облік резервного капіталу. Особливості
нарахування та сплати податків. Особливості формування, обліку та використання
неоплаченого і виплаченого капіталу.
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Тема 14. Облiк фiнансових результатiв i використання прибутку
Поняття доходу, його склад та оцінка. Класифікація доходів. Доходи i збитки вiд
позареалiзацiйних операцiй. Доходи майбутнiх перiодiв, основнi види i порядок їх облiку.
Сутність та визнання витрат. Класифікація витрат. Поточний облік витрат. Відображення
витрат у звітності. Структура i порядок формування фiнансового результату. Облiк
результата вiд реалiзацiї продукцiї, робiт, послуг. Облiк результатів вiд iншої реалiзацiї.
Тема 15. Фінансова звітність підприємства
Суть та призначення фінансової звітності. Склад фінансової звітності. Структура та
методика складання Балансу (Звіту про фінансовий стан). Структура Звіту про фінансові
результати (Звіту про сукупний дохід) та мета його складання. Методика складання Звіту про
рух грошових коштів.

2.2. Навчальна дисципліна «Управлінський облік»
Тема 1. Місце управлінського обліку в системі управління підприємством.
Класифікація витрат для управлінського обліку.
Порівняння основних вимог та характеристик до управлінського, фінансового та
податкового обліку. Принципи організації управлінського обліку на підприємстві.
Користувачі управлінської інформації. Класифікація витрат в управлінському обліку. Склад і
класифікація витрат для оцінки товарно-матеріальних запасів та визначення результатів
фінансових діяльності підприємства: витрати на продукцію та витрати періоду; прямі і
непрямі витрати; основні та накладні витрати; первинні і додані витрати. Класифікація і
склад витрат, які пов'язані з прийняттям рішень: релевантні та нерелевантні витрати; змінні
та постійні витрати; маржинальні та середні витрати; диференціальні та альтернативні
витрати. Класифікація витрат для забезпечення контролю та регулювання діяльності
(контрольовані та неконтрольовані витрати), випадки їх використання. Оцінка поведінки і
функції витрат в управлінському обліку. Метод вищої-нижчої крапок для розподілу витрат
на змінні та постійні витрати. Розрахунок базисної собівартості продукції, собівартості
виготовленої продукції, собівартості реалізованої продукції, операційного прибутку.
Тема 2. Співвідношення «витрати-обсяг-прибуток» (CVP аналіз)
Мета та базові положення аналізу співвідношення «витрати-обсяг-прибуток» (CVPаналіз). Поняття и розрахунок маржинального доходу. Розрахунок крапки беззбитковості та
запасу безпеки. Прийняття рішень щодо діяльності підприємства на основі результатів CVPаналізу.
Тема 3. Система позамовного калькулювання витрат
Загальна характеристика позамовного калькулювання витрат. Розподілення виробничих
накладних витрат по замовленням. Розподіл витрат допоміжних підрозділів. Перерозподілені
і недорозподілені накладні витрати.
Тема 4. Калькулювання витрат за процесами
Загальна характеристика калькулювання за процесами. Попроцесне калькування в
системі незавершеного виробництва та без нього. Особливості калькулювання за процесами
з використанням методу середньозваженої собівартості. Особливості калькулювання за
процесами з використанням методу FIFO.
Тема 5. Система калькулювання повних та змінних витрат
Основи калькулювання повних витрат. Основи калькулювання за змінними витратами.
Складання звітності з використання систем калькування повних та змінних витрат.
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Тема 6. Бюджетування діяльності підприємств
Основи бюджетування діяльності на підприємстві. Операційні та фінансові бюджети.
Складання бюджету продажу та визначення можливих надходжень від продажу. Бюджет
виробництва, бюджети прямих та накладних витрат. Складання бюджету грошових коштів.
Облік за центрами відповідальності.

2.3. Навчальна дисципліна «Аудит»
Тема 1. Суть, завдання, функції та організаційні форми фінансово-економічного
контролю
Суть та функції фінансово-економічного контролю. Виникнення та розвиток аудиту в
системі фінансово-економічного контролю. Суть аудиту, його мета та завдання.
Класифікація організаційних форм і видів аудиторського контролю. Мета і завдання
внутрішнього і зовнішнього аудиту
Тема 2. Організаційно-економічні і правові основи аудиторської діяльності
Огляд світових систем організації та управління аудиторської діяльності. Алгоритм
процесу управління аудиторською діяльністю. Організація аудиту і управління ним в
Україні. Аудиторські послуги. Міжнародні нормативи аудиту. Аудиторська палата України.
Тема 3. Предмет і метод аудиторської діяльності
Предмет аудиторської діяльності. Об’єкти аудиторської діяльності, їх класифікація.
Метод аудиторської діяльності. Визначення критеріїв аудиторської оцінки фінансової
звітності. Методичні прийоми аудиторського контролю
Тема 4. Аудиторський ризик, його прогнозування і оптимізація та організація
роботи аудитора
Поняття аудиторського ризику. Модель визначення припустимий аудиторський
ризик. Властивий аудиторський ризик. Ризик контролю. Ризик невиявлення помилок.
Суттєвість в аудиті та її взаємозв’язок з аудиторським ризиком. Професійна етика аудитора
Тема 5. Стадії, планування та процедури аудиторської перевірки. Виявлення
порушень
Стадії аудиторської перевірки. Планування аудиторської перевірки. Процедури
аудиту. Виявлення і оцінювання порушень. Поняття про аудиторські докази, їх джерела
Тема 6. Робоча документація аудитора
Поняття робочих документів аудитора, їх класифікація. Методика ведення
аудиторського досьє. Поняття про аудиторський звіт і аудиторський висновок. Структура,
види і форми аудиторського висновку
Тема 7. Завершальний етап аудиторської перевірки
Характеристика завершальної стадії аудиторської перевірки. Оцінювання припущення
безперервності діяльності підприємства. Огляд майбутніх подій. Методичні прийоми
узагальнення результатів аудиту. Групування недоліків та обґрунтування виду аудиторського
висновку
Тема 8. Реалізація результатів аудиторського контролю
Методика прийняття рішень за результатами аудиторської перевірки. Організаційнорозпорядчі документи, що видаються за результатами аудиту. Види матеріальної
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відповідальності працівників підприємства. Порядок відшкодування збитків, завданих
підприємству.
Тема
9.
Аудиторська
перевірка
стану
обліку,
звітності
і
внутрішньогосподарського контролю
Завдання, об’єкти, джерела інформації. Аудиторська перевірка стану обліку. Аудит
фінансової звітності підприємства. Аудиторська перевірка стану внутрішньогосподарського
контролю.
3. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
3.1. Навчальна дисципліна «Фінансовий облік»
1. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. №2755-VІ [Електронний
ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/275517.
2. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16
липня 1999 р. №996-14 зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс]: Законодавство
України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
3. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне
страхування: Закон України від 08.07.2010 р. №2464-VI зі змінами та доповненнями
[Електронний
ресурс]:
Законодавство
України.
–
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2464-17.
4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку від 30
листопада 1999 р. №291 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
5. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку,
затверджено
наказом
Міністерства
фінансів
України
від
29
грудня
2000 р. №356 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon.nau.ua/doc/?code=v0356201-00.
6. Методичні рекомендації щодо заповнення форм звітності, затверджено наказом
Міністерства фінансів України від 28 березня 2013 р. №433 [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/metod_fin_otch_433.aspx.
7. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і
господарських операцій підприємств і організацій від 30 листопада 1999 р. №291 зі змінами
та доповненнями [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ z0892-99.
8. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності». Затверджено Наказом Міністерства фінансів України від
07.02.2013 р. №73 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
9. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Консолідована
фінансова звітність», затверджене наказом Міністерства фінансів України від 27.06.13р.
№628
[Електронний
ресурс]:
Законодавство
України.
–
Режим
доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
10. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку №6-№34, затверджені наказами
Міністерства фінансів України зі змінами та доповненнями.
11. Бондар М. І. Звітність підприємства: навч. посіб. / М. І. Бондар. – К.: ЦУЛ, 2015.
– 570 с.
12. Бруханський Р. Ф.Бухгалтерський облік : підруч. / Р. Ф. Бруханський. –
Тернопіль: ТНЕУ, 2016. – 480 с.
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13. Верига Ю. А. Облікова політика підприємства: навч. посіб. / Ю. А. Верига. – К.:
ЦУЛ, 2015. – 315 с.
14. Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільїна С.Б. та ін. Бухгалтерський фінансовий
облік: теорія і практика: Навчально-практичний посібник. – К.: ЦУЛ, 2010. – 536 с.
15. Гудзь Н. В. Бухгалтерський облік : навч. посібник для внз / Н. В. Гудзь, П. Н.
Денчук, Р. В. Романів; М-во освіти і науки України. – 2-ге вид., перероб. і допов. – К.: ЦУЛ,
2016. – 424 с.
16. Звітність підприємства: підручник для ВНЗ / М. І. Бондар [та ін.]. – К.: ЦУЛ,
2015. – 570 с.
17. Кім Ю. Г. Бухгалтерський та податковий облік: Первинні документи та порядок
їх заповнення / Ю. Г. Кім. – К.: ЦУЛ, 2014. – 600 с.
18. Лишиленко А. В. Бухгалтерский учет: учебник / А. В. Лишиленко. – К.: ЦУЛ,
2011. – 736 с.
19. Орлова В. К. Фінансовий облік: навч. посіб. / В. К. Орлова. – К.: ЦУЛ, 2010. –
508 с.
20. Облікова політика підприємства: навч. посібник для внз / Ю. А. Верига [та ін.];
М-во освіти і науки України, Полтав. ун-т економіки і торгівлі. – К.: ЦУЛ, 2015. – 312 с.
21. Пантелеєв В. П. Звітність підприємств: навч. посіб. (для студ. ВНЗ за спец.
«Облік і оподаткування») / В. П. Пантелеєв, К. В. Безверхий, Г. М. Курило, О. А. Юрченко.
К.: ДП «Інформ.-аналіт. агенство», 2017. – 432 с.
22. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік: навч. посіб. / І. Б. Садовська. – К.: ЦУЛ,
2013. – 688 с.
23. Серпенінова Ю. С. Бухгалтерський облік: загальна теорія: навч. посіб. / Ю. С.
Серпенінова, С. М. Гольцова, І. О. Макаренко; за заг. ред. Ю. С. Серпенінової. – Суми:
Університетська книга, 2015. – 336 с.
24. Сук Л. К. Фінансовий облік: навч. посіб. / Л. К. Сук, П. Л. Сук. – 2-ге вид.,
переробл. і доповн. – К.: Знання, 2012. – 647 с.
25. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і звітність:
підручник / Н. М. Ткаченко ; МОН України, Нац. ун-т харч. технол. – 7-ме вид., допов. і
перероб. – Київ: Алерта, 2016. – 928 с.
26. Шара Є. Ю. Бухгалтерський фінансовий та податковий облік: навч. поcіб. / Є. Ю.
Шара. – К.: ЦУЛ, 2011. – 422 с.
27. Шара Є. Ю., Соколовська-Гонтаренко І. Є. Фінансовий облік І. Навчальний
посібник. – К.: ЦУЛ, 2016. – 336 с.
28. Швець
В.
Г.
Теорія
бухгалтерського
обліку:
підручник
/
В. Г. Швець. – 4-те вид., переробл. і доповн. – К.: Знання, 2015. – 572 с.
29. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. / В.А. Шпак. – К.:
ТОВ «Август Трейд», 2016. – 277 с.

3.2. Навчальна дисципліна «Управлінський облік»
1. Атамас П. Й. Управлінський облік: навчальний посібник. – К.: Центр учбової
літератури, 2009. – 439 с.
2. Аткинсон Э.А., Банкер Р.Д., Каплан Р. С., Янг С.М. Управленческий учет. – М.:
Издательский дом Вильямс, 2005. – 406 с.
3. Вахрушева О. Б. Бухгалтерский управленческий учет. – М.: Дашков и К, 2011. –
533 с.
4. Войнаренко М. П. Управлінський облік: [підручник для вищ. навч. закладів] / М. П.
Войнаренко, Л. П. Радецька, Л. В. Овод. – Хмельницький: ХНУ, 2013. – 363 с.
5. Голов С.Ф. Управлінський облік: підручник. – Х.: Фактор, 2009. – 784 с.
6. Добровський В.М., Гнилицька Л.В., Коршикова Л.С. Управлінський облік:
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навчальний посібник / За ред. В.М. Домбровського. – К.: КНЕУ, 2005. – 278 с.
7. Друри К. Управленческий и производственный учет: учебник. – М.: Юнити-Дана,
2005. – 1071 с.
8. Карпенко О.В. Управлінський облік: методика викладання у вищій школі: навч.
посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2006. – 408 с.
9. Нападовська Л. В. Управлінський облік: підручник для вузів / Л. В. Нападовська. –
[2-ге вид., доопрац. та допов.]. – К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. – 648 с.
10. Осадча Г.Г. Управлінський облік: курс лекцій для студ. спец. «Облік і аудит» всіх
форм навч. – К.: НУХТ, 2006. – 144 с.
11. Охотник С. И., Пырец Н. М. Управленческий учет: учебное пособие. 7-е изд. –
Днепропетровск: «Акцент ПП», 2016. – 509 с.
12. Управлінський облік: підручник [для студ. вищ. навч. закл.] / Г. О. Партин, А. Г.
Загородній, Т. І. Свідрик та ін.]; Нац. ун-т «Львів. Політехніка». – Львів: Вид-во Львів.
політехніки, 2013. – 278 с.
13. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами: Підручник / М.
Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, М. І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. – 7-ме вид.,
перероб. і допов. – К.: Алерта, 2016. – 1040 с.
14. Фаріон І. Д., Писаренко Т. М. Управлінський облік: підручник. – К.: Центр учбової
літератури, 2012. – 792 с.
15. Хорнгрен Ч., Фостер Дж., Датар Ш. Управленческий учет: 10-изд. / Пер. с англ. –
СПб.: Питер, 2006. – 1008 с.
16. Шевчук В.Р. Стратегічний управлінський облік: навчальний посібник. – К.:
Алерта, 2009. – 176 с.

3.3. Навчальна дисципліна «Аудит»
1. Господарський кодекс України №436-IV від 16.01.2003 р. (зі змінами від
20.09.2015 р. №1602-18 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/436-15.
2. Про аудиторську діяльність: Закон України №3125-XII від 22.04.1993 р. (зі
змінами від 05.04.2015 р. №191-19) [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим
доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/3125-12.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України №996XIV від 16.07.1999 р. (зі змінами від 30.09.2015 р. №675-19) [Електронний ресурс]:
Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
4. Цивільний кодекс України №435-IV від 16.01.2003р. (зі змінами від 30.09.2015р.
№675-19 [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/435-15.
5. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів,
капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій. Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291 (зі змінами від 24.07.2015 р.
№z0789-15) [Електронний ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99.
6. Международные профессиональные стандарты внутреннего аудита: [Електронний
ресурс]. – Режим доступу: http://www.iiaru.ru/inner_auditor/standard/.
7. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності Затверджено
наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. №433 [Електронний ресурс]:
Законодавство України. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/
metod_fin_otch_433.aspx.
8. Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової
звітності. Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 11.04.2013 р. №476
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[Електронний
ресурс]:
Законодавство
України.
–
Режим
доступу:
http://buhgalter911.com/Res/Zakoni/MetodRek/sopost_pokaz_fin_otchet_476.aspx
9. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку №1 «Загальні вимоги
до фінансової звітності». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013
№73 (зі змінами від 18.03.2014 р. №z0341-14) [Електронний ресурс]: Законодавство України.
– Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
10. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку №2 «Консолідована
фінансова звітність». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р.
№628
[Електронний
ресурс]:
Законодавство
України.
–
Режим
доступу:
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1223-13.
11. План рахунків бухгалтерського обліку підприємств, організацій та установ.
Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011р. №1591 [Електронний
ресурс]: Законодавство України. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z155711.
12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у
фінансових звітах». Затверджено наказом Міністерства фінансів України від 28.05.1999 р.
№137 (зі змінами від 10.01.2012 р. №z1556-11) [Електронний ресурс]: Законодавство
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