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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Підготовка фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти  

«доктор  філософії» зі спеціальності 071 «Облік  і  оподаткування» 

спрямована на формування висококваліфікованих фахівців-практиків та 

науково-педагогічних кадрів, здатних розв’язувати комплексні проблеми у 

галузі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності у сфері обліку, 

аналізу, аудиту та оподаткування, які володітимуть новими цілісними 

знаннями й практиками програмних компетентностей, вміннями та 

навичками із виконання оригінального дисертаційного дослідження в обраній 

професійній сфері. 

Претендент на вступ до аспірантури повинен мати ступінь магістра або 

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста та здібності до оволодіння 

компетентностями. На фаховому вступному випробуванні потенційний 

аспірант повинен підтвердити своє володіння категоріально-понятійним 

апаратом, глибокі теоретико-методологічні знання у різних сферах обраної 

спеціальності, вміння використовувати методичні прийоми економічної 

науки для розв’язку поставлених проблем, пов’язаних із покращанням 

управління діяльністю суб’єкта господарювання та оптимізацією його 

подальшого розвитку в умовах ризику та невизначеності. 

Фахове вступне випробування здійснюється шляхом встановлення 

рівня набутих претендентом на вступ до аспірантури загальних та 

спеціальних компетентностей зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

за допомогою використання загальнодержавних методів комплексної оцінки. 

Програма вступного випробування для зарахування до аспірантури за 

освітньо-науковим ступенем «доктор філософії» зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» побудована відповідно до місця та значення дисциплін, 

передбачених освітньо-науковою програмою підготовки аспірантів даної 

спеціальності.  

На фахове вступне випробування для діагностики набутих здобувачем 

теоретичних знань та практичних навичок винесені такі дисципліни:  

1. Організація бухгалтерського обліку 

2. Аудит господарської діяльності 

3. Стратегічний управлінський облік 

4. Податковий облік та адміністрування податків 

5. Фінансовий аналіз 

6. Оціночно-аналітична діяльність. 

Порядок проведення  вступного фахового  випробування  визначається 

Положенням про приймальну комісію Поліського національного 

університету. 
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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО 

ОБЛІКУ» 

 

1. Бухгалтерський облік як система, що потребує організації.  

2. Поняття організації бухгалтерського обліку, її завдання та значення.  

3. Предмет і об’єкти організації бухгалтерського обліку.  

4. Методологічна характеристика облікової системи та логічна схема 

організації бухгалтерського обліку.  

5. Суть і зміст регулювання та організації бухгалтерського обліку в 

Україні. 

6. Нормативно-правове забезпечення організації бухгалтерського обліку на 

підприємстві.  

7. Сутність та зміст облікової політики.  

8. Об’єкти та елементи облікової політики.  

9. Документальне оформлення облікової політики підприємства. 

10. Організація первинного, поточного та підсумкового обліку.  

11. Організація діловодства та документування операцій.  

12. Організація документообігу на підприємстві.  

13. Захист облікової інформації в умовах автоматизації бухгалтерського 

обліку. 

14. Організація обліку власного капіталу. 

15. Поняття, класифікація, оцінка та нормативне регулювання обліку 

зобов’язань.  

16. Організація обліку забезпечення зобов’язань. 

17. Організація обліку необоротних активів. 

18. Організація контролю та аналізу використання необоротних активів. 

19. Організація обліку оборотних активів. 

20. Особливості організації обліку витрат діяльності.  

21. Організація обліку доходів.  

22. Формування та особливості організації обліку фінансових результатів. 

23. Суть і зміст організаційно-правових регламентів бухгалтерської служби.  

24. Організація роботи облікового апарату (бухгалтерії): розробка положень 

про структурні підрозділи, посадові інструкції.  

25. Види відповідальності бухгалтера.  

26. Призначення та функції бухгалтерії.  

27. Кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників обліку. 

28. Визначення облікового складу працівників бухгалтерії. 

29. Організація інформаційного, технічного та ергономічного забезпечення 

обліку. 

30. Організація внутрішньогосподарського обліку на підприємстві та 

порядок складання та подання бухгалтерської звітності підприємства. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бухгалтерський облік в Україні: навчальний посібник / За ред. 
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Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. 7-ме вид., перероб. і доп. Львів: 

Національний університет "Львівська політехніка", 2008. 1224 с. 

2. Бухгалтерський облік у документах: навчальний посібник / За ред. 

Л.М. Чернелевського. Київ : Кондор, 2007. 430 с. 

3. Гевчук А.В. Проблеми організації бухгалтерського обліку 

розрахункових операцій: концептуальні підходи: морнографія / вінниця : 

ТОВ «Вінницька міська друкарня»; 2017. 844 с. 

4. Кононова О.Є. Організація бухгалтерського обліку: Навч. посібник. 

Дніпро: ДВНЗ ПДАБА, Вена.: Premier Publishing s.r.o. Vienna, 2018. 102 с. 

5. Лайчук С.М., Грабчук І.Л., Вакун О.В. організація бухгалтерського 

обліку (практикум) : Навч. посіб. для студ. вищ. закладів екон. спец.  – Івано-

Франківськ: Видавець Кушнір Г.М., 2017. – 176 с. 

6. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, 

перспективи розвитку: Монографія. Житомир: ЖДТУ, 2005. 548 с. 

7. Михайлов М.Г. Організація бухгалтерського обліку на підприємствах 

малого бізнесу: навчальний посібник рекомендовано МОН України. Київ: 

ЦУЛ, 2007. 320 с. 

8. Організація бухгалтерського обліку. Навчальний посібник/за ред. В.С. 

Леня. Київ: Центр навчальної літератури, 2006. 696 с. 

9. Організація бухгалтерського обліку: підручник / Л.К. Сук, П.Л. Сук. 

Київ : Каравела, 2009. 624 с. 

10. Організація бухгалтерського обліку: Підручник для студентів 

спеціальності 7.050106 "Облік і аудит" вищих навчальних закладів / За ред. 

д.е.н., проф., Ф.Ф.Бутинця. 4-е вид., доп. і перероб. Житомир: ПП ״Рута״, 
2005. 528 с. 

11. Організація обліку: навч. посібник (для студентів економічних 

спеціальностей, які навчаються за спеціальністю "Облік і аудит") / 

М.Ю.Карпушенко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Харків: ХНАМГ, 2011. 

241 с. 

12. Сльозко Т. М. Організація обліку: навч. посіб. Київ: Центр учбової 

літератури, 2008. 224 с. 

13. Сопко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. 

посібник. Київ: КНЕУ, 2006. 526 с. 

14. Сопко В.В., Завгородній В.П. Організація бухгалтерського обліку, 

економічного контролю та аналізу: підручник. Київ.: КНЕУ, 2004. 412 с. 

15. Фаріон І. Д., Перевозова І. В. Організація обліку, контролю й аналізу: 

навчальний посібник / за ред. д.е.н., проф. І. Д. Фаріона. Тернопіль: 

Економічна думка, 2007. 714 с. 

16. Чебанова Н., Чупир Т., Чупир В. Організація бухгалтерського обліку. 

Харків: Фактор, 2008. 480 с. 

17. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: концептуальний 

підхід: монографія / В.А. Шпак. Київ: Бізнес медіа консалтинг, 2011. 312 с. 

18. Шпак В.А. Організація бухгалтерського обліку: навч. посіб. для 

студентів спеціальності "Облік і аудит". Київ : ТОВ «Август Трейд», 2016. 

228 с. 
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «АУДИТ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

1. Загальні умови надання аудиторських послуг. 

2. Правова основа аудиторської діяльності в Україні. 

3. Аудитор як фахівець в організації бізнесу. 

4. Аудиторська фірма як суб'єкт підприємництва. 

5. Контроль якості роботи аудиторської фірми. 

6. Загальні умови надання аудиторських послуг. 

7. Незалежність і об'єктивність аудитора та суб'єкта аудиторської 

діяльності. 

8. Професійні стандарти аудиту. 

9. Міжнародні стандарти аудиту. 

10. Структура аудиторського звіту та загальні вимоги до нього.  

11. Порядок складання та подання аудиторських звітів. 

12. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту. 

13. Відповідальність аудитора щодо іншої інформації. 

14. Організація суспільного нагляду за аудиторською діяльністю. 

15. Атестація аудиторів.  

16. Організація аудиторського процесу за його етапами (стадіями). 

17. Вимоги до внутрішньої організації суб'єктів аудиторської діяльності, які 

мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності. 

18. Контроль якості аудиторських послуг.  

19. Дисциплінарні заходи, що застосовуються до аудиторів та суб'єктів 

аудиторської діяльності.  

20. Професійне самоврядування аудиторів. 

21. Комітет з контролю якості аудиторських послуг. 

22. Аналітичні процедури в процесі аудиту 

23. Аудит показників балансу. 

24. Аудит звіту про власний капітал.  

25. Аудит показників звіту про фінансові результати. 

26. Аудит показників звіту про рух грошових коштів. 

27. Аудит показників приміток до фінансової звітності та додатку до них. 

28. Використання аудиторського звіту в управлінні бізнесом. 

29. Оцінка ефективності використання висновків аудиторського звіту в 

бізнесі.  

30. Подання аудиторського звіту до Національної комісії з цінних паперів та 

фондового ринку. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську 

діяльність» від 21.12.2017 р. № 2258-VIII. 

2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n38
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n42
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n76
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n90
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n90
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n117
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n147
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n261
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n384
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n573
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n629
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19/conv#n794
https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/2258-19
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впевненості та супутніх послуг. Частина І (Видання 2016–2017 року). URL: 

https://cutt.ly/RfX6Piv. 

3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг. Частина ІІ (Видання 2016–2017 року). URL: 

https://cutt.ly/CfX6YpQ. 

4. Додаток до міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг. Частина ІІІ (Видання 2016–

2017 року). URL: https://cutt.ly/1fX6AFm. 

5. Директива 2006/43/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 

обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить 

зміни до Директив Ради від 17.05.2006 № 2006/43/ЄС 

6. Офіційний сайт Аудиторської палати України. URL: 

https://www.apu.com.ua/ 

7. Положення про Комісію з атестації: Наказ Мінфіну України від 

22.01.2020 р. № 20 

8. Про подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового 

ринку інформації суб'єктом аудиторської діяльності, який надає послуги з 

обов'язкового аудиту фінансової звітності підприємству, що становить 

суспільний інтерес, нагляд за яким здійснює Національна комісія з цінних 

паперів та фондового ринку: Рішення НКЦПФР від 14.11.2019 р. № 694. 

9. Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг: 

Наказ Мінфіну України від 29.08.2019 № 362. 

10. Звіт суб'єкта аудиторської діяльності про надані послуги та Інструкцію 

про складання та подання звітності за формою № 1-аудит (річна) "Звіт 

суб'єкта аудиторської діяльності про надані послуги": Рішення Аудиторської 

палати від 28.08.2019 р. № 19/1. 

11. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг: 

Рішення Аудиторської палати від 18.05.2019 р.№ 1/7. 

12. Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Національної 

комісії з цінних паперів та фондового ринку у складі документів для 

реєстрації: Рішення НКЦПФР від 08.10.2013 р. № 2187. 

13. Стандарти внутрішнього аудиту: Наказ Мінфіну України від 04.10.2011 

№ 1247 

14. Аудит: підручник (в двох частинах) / за ред. Грушко В.І./ Брадул О.М., 

Шепелюк В.А, Ільіна С.Б., Юнацький М.О., Хорошенюк А.П., К. : 

Видавництво Ліра- К, 2019. Брадул Т.В., 4-те вид. доп. і перероб. 324 с. 

15. Програма навчання (сукупність знань) для підготовки сертифікованих 

аудиторів банків. Рішення Аудиторської палати України від 29 вересня 

2005 року №153/6 

16. Цал-Цалко Ю. С., Мороз Ю.Ю., Суліменко Л.А. Аудит: навч. Посібник. 

[під заг. ред. Цал-Цалка Ю.С.. Житомир: ПП “Рута”, 2012. 392 с. 

17. Цаль-Цалко Ю. С., Мороз Ю. Ю., Мельник Т. Ю Облік, статистика, 

аналіз та аудит в системі контролювання фінансових результатів 

підприємства: монографія. Житомир : Рута, 2016. 291 с. 

 

https://cutt.ly/RfX6Piv
https://cutt.ly/CfX6YpQ
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
https://www.apu.com.ua/
https://www.apu.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0238-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0254-20
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v19_1230-19
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01_7230-19
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1827-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1827-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1827-13
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1827-13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11#n15
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «СТРАТЕГІЧНИЙ УПРАВЛІНСЬКИЙ 

ОБЛІК» 

 

1. Стратегічний управлінський облік як система інформаційної підтримки 

конкурентної стратегії підприємства. 

2. Ключові чинники успіху за допомогою SWOT-аналізу. 

3. Конкурентні стратегії підприємства згідно з матрицею І. Ансоффа. 

4. Бостонська матриця. 

5. Крива досвіду. 

6. Аналіз конкурентів та ділового партнерства. 

7. Стратегічний розвиток підприємства як об’єкт бухгалтерського обліку, 

контролю, аналізу і аудиту. 

8. Функції обліку в забезпеченні стратегічного управління підприємством. 

9. Характеристика індикаторів стратегії підприємства та їх місце в 

інформаційній системі обліку. 

10. Методичні прийоми облікового процесу та їх роль в стратегічному 

управлінні. 

11. Інформаційна система стратегічного управління. 

12. Поняття стратегічного контролю і аудиту та їх місце в інформаційній 

системі підприємства.  

13. Поняття стратегічного аналізу та його місце в інформаційній системі 

підприємства.  

14. Поняття стратегічного контролінгу і його місце в інформаційній системі 

підприємства. 

15. Розробка стратегії компанії при використанні моделі збалансованої 

системи показників. 

16. Переваги і небезпеки впровадження збалансованої системи показників 

на вітчизняних підприємствах. 

17. Інформаційні системи для стратегічного управління об’єктами обліку та 

звітності. 

18. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

необоротними активами. 

19. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

оборотними активами. 

20. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими ресурсами. 

21. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

витратами підприємства. 

22. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

доходами підприємства. 

23. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю робочої сили підприємства. 

24. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

фінансовими результатами підприємства. 
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25. Формування стратегічних показників діяльності підприємства в системі 

фінансової звітності. 

26. Роль стратегічного управлінського обліку в інноваційному розвитку 

підприємства. 

27. Системи калькулювання та управління витратами за видами діяльності в 

обліку. 

28. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

інвестиційною діяльністю підприємства. 

29. Роль управлінського обліку в підвищенні продуктивності та управлінні 

якістю діяльності. 

30. Формування інформаційної системи для стратегічного управління 

вартістю підприємства 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия: Пер. с англ./ Под.ред Ю.И. 

Каптуревского. – СПб: Издательство «Питер», 1999. – 416 с. 

2. Аткинсон Э.А. Управленческий учет / Э.А. Аткинсон, Р.Д. Банкер, Р.С. 

Каплан, М.С. Янг; пер. с англ. А.Д. Рахубовского, Д.А. Рахубовской; под. 

ред. А.Д. Рахубовского. [ 3-е изд.].  М.: Вильямс, 2003. 878 с. 

3. Вахрушина М.А. Стратегический управленческий учет: полный курс 

МВА / М.А. Вахрушина, М.И. Сидорова, Л.И. Борисова. – М.: Рид Групп, 

2011.– 192 с. 

4. Гавриленко Т. В. Аутсорсинг як інструмент зниження витрат у системі 

стратегічного управління. Актуальні проблеми економики. 2009. № 1 (910. – 

С. 104 109. 

5. Герасимчук В. Г. Стратегічне управління підприємством. Графічне 

моделювання К.: КНЕУ, 2000. 360 c. 

6. Друри К. Управленческий и производственный учет / Management and 

Cost Accounting: учеб. для студентов вузов, обуч. по спец. (080109) "Бух. 

учет, анализ и аудит" : пер. с англ./ К. Друри. - 6-е изд.. Москва: ЮНИТИ, 

2010. 1423 с. 

7. Илышева Н.. Стратегический управленческий учет для бизнеса /Н. 

Илышева, А. Караваева, А. Быстрова. М.:Инфра, 2013. − 336с. 

8. Криштопа І.І. Стратегічний облік об’єднаного бізнесу: методологія, 

моделювання, організація: монографія. Кривий Ріг: Видавець ФО − П 

Чернявський Д.О., 2016. 464с. 

9. Лесняк В.В. Стратегический упрвленческий учет на промышленных 

предприятиях: концептуальный поход, моделирование и организиция. 

Ростов-на-Дону: РГСУ, 2005. 195с. 

10. Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Аналіз підходів до оцінки людського 

капіталу як об’єкта бухгалтерського спостереження. Проблемні аспекти та 

перспективи розвитку обліку, контролю, аналізу і оподаткування суб’єктів 

господарювання в умовах глобалізаційної економіки: колективна 

монографія / Кривий Ріг: Вид.«Р.А.Козлов», 2017. 408 с.  С. 39-54. 
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11. Малюга Н.М., Колумбет О.П. Інтеграція бухгалтерського обліку як 

основа подальшого розвитку його теорії і практики. Проблеми 

бухгалтерської науки: подальший розвиток і припинення шарлатанства: 

колективна монографія / під заг. ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. Житомир. ПП 

«Рута», 2015. 343 с. С. 304-330 

12. Маняева В.А. Стратегический управленческий учет расходов 

организации: вопросы теории и практики. Самара: Изд-во самарського гос 

университете, 2009. 150 с. 

13. Меренкова, Л. О. Критичний аналіз системи методів бюджетного і 

фінансового планування на підприємстві. Вісник економики транспорту і 

промисловості. 2009.  № 26.С. 106 – 109. 

14. Назарова В.Л. Стратегический управленческий учет и бюджетирование. 

Россия и Европа: связь культуры и экономики: материалы VIII междунар. 

науч.-практ. конф. / отв. ред. Н.В. Уварина. Прага, 2014. С. 283-285. 

15. Николаева О.Е., Алексеева О.В. Стратегический управленческий учет. 

М: Изд-во ЛКИ, 2008. 304с. 

16. Райан Б. Стратегический учет для руководителей / Пер. с англ. под ред. 

В.А. Микрюкова. М.: Аудит, ЮНИТИ., 1998. 616 с. 

17. Стратегический управленческий учет для бизнеса [Электронный ресурс]: 

учебник / Л.В. Юрьева, Н.Н. Илышева, А.В. Караваева, А.Н. Быстрова – 

М.:НИЦ ИНФРА-М, 2013. 336 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=342102/ 

18. Уорд К. Стратегический управленческий учет: Пер. с англ. – 

М.:ЗАО «Олимп – Бизнес», 2002. – 448 с. 

19. Шевчук, В. Зміст і обґрунтування стратегічного управлінського обліку. 

Вісник Львів. Університету. – 2008. – С. 561 – 564. 

20. Michael Boehlje. Strategic Positioning for the Farm Business: Options and 

Analysis Tools / M. Boehlje, A. Gray // Identifying Strategies. – 2012. 

21. Strategic Positioning. [Електронний ресурс] – Режим доступу з: 

http://www.dean.com/delta-model/strategic-positioning 

22. http://zakon.rada.gov.ua. – Законодавство України. 

23. http://www.minfin.gov.ua/ – сайт Міністерство фінансів України. 

24. http:// www. library. univ.kiev.ua/ukr/res/resour.php3 – Бібліотеки в 

Україні. 

25. http://www.cfin.ru/org/guild.shtml – Гільдія інвестиційних та фінансових 

аналітиків. 

26. http://www.ln.com.ua– Центр стратегічних розробок. 

27. http://www.nbuv.gov.ua/ – Національна бібліотека України ім. 

В.І.Вернадського 

28. http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html – Бібліотеки та науково- 

інформаційні центри України. 

http://www.dean.com/delta-model/strategic-positioning
http://zakon.rada.gov.ua/
http://www.minfin.gov.ua/
http://www/
http://www.cfin.ru/org/guild.shtml%20–
http://www.ln.com.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/%20–
http://www.nbuv.gov.ua/portal/libukr.html
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК ТА 

АДМІНІСТРУВАННЯ ПОДАТКІВ» 

 

1. Облік прибутку з метою оподаткування.  

2. Облік доходів фізичних осіб з метою оподаткування.  

3. Облік розрахунків податкових зобов’язань з ПДВ.  

4. Облік розрахунків податкового кредиту з ПДВ.  

5. Облік об’єктів акцизного податку. 

6. Облік майнових ресурсів як об’єктів оподаткування. 

7. Облік природних ресурсів як об’єктів оподаткування. 

8. Розрахунок податку на прибуток та його облікове відображення.  

9. Розрахунок податку на доходи фізичних осіб та його облікове 

відображення.  

10. Розрахунок податкових зобов’язань з ПДВ та їх облікове відображення.  

11. Розрахунок податкового кредиту з ПДВ та його облікове відображення.  

12. Розрахунок акцизного податку та його облікове відображення. 

13. Розрахунок податку за спеціальне використання лісових ресурсів та його 

облікове відображення.  

14. Розрахунок податку на майно та його облікове відображення.  

15. Розрахунок податку у платників єдиного податку та його облікове 

відображення. 

16. Розрахунки податкових платежів за природні ресурси та організація їх 

обліку 

17. Сфера застосування положень про адміністрування податків. 

18. Контролюючі органи та органи стягнення. 

19. Електронний кабінет. 

20. Складання та подання податкової декларації до контролюючих органів. 

21. Визначення сум податкових та грошових зобов'язань. 

22. Податкова консультація. 

23. Визначення податкового контролю та повноваження органів державної 

влади щодо його здійснення.  

24. Облік платників податків. 

25. Перевірки та їх інформаційно-аналітичне забезпечення. 

26. Погашення податкового боргу платників податків. 

27. Види відповідальності за порушення законів з питань оподаткування та 

іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на 

контролюючі органи. 

28. Штрафні (фінансові) санкції (штрафи). 

29. Пеня та порядок її сплати, нарахованої за невиконання податкового 

зобов'язання. 

30. Порядок застосування міжнародного договору України про уникнення 

подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від 

оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1077
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1080
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n13764
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1174
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1206
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1297
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1278
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1446
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n1752
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2363
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2457
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n2483


 13 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VІ URL: 

https://zakon.rada.gov.ua 

2. Митний кодекс України від 13.03.2012 р. № 4495-VI URL: 

https://zakon.rada.gov.ua 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ» 

 

1. Зміст фінансового аналізу та його функціональна роль в діяльності 

суб’єктів господарювання. 

2. Предмет і об’єкти фінансового аналізу. 

3. Види фінансового аналізу. 

4. Методи фінансового аналізу. 

5. Суб’єкти і користувачі фінансового аналізу. 

6. Організація фінансового аналізу. 

7. Методичне забезпечення фінансового аналізу. 

8. Інформаційне забезпечення фінансового аналізу. 

9. Система показників фінансового аналізу та оцінка їх величини в процесі 

прийняття управлінських рішень. 

10. Система інформації фінансового плану підприємства. 

11. Система інформації рахунків бухгалтерського обліку.  

12. Інформаційні ресурси фінансової звітності.  

13. Інформаційні ресурси статистичної звітності. 

14. Інформаційні ресурси податкової звітності.  

15. Аналіз майна підприємства. 

16. Аналіз ефективності використання оборотних активів. 

17. Аналіз формування джерел капіталу підприємства. 

18. Аналіз грошових потоків. 

19. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. 

20. Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

21. Аналіз кредитоспроможності підприємства. 

22. Аналіз ділової активності підприємства. 

23. Аналіз прибутковості та рентабельності підприємства. 

24. Аналіз інвестиційної активності підприємства. 

25. Аналіз фінансових ризиків підприємства. 

26. Методи діагностики ймовірності банкрутства . 

27. Фінансова санація підприємства. 

28. Напрями фінансового оздоровлення суб’єктів господарювання. 

29. Комплексне оцінювання фінансового стану підприємства. 

30. Рейтингова оцінка фінансового стану підприємства. 
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6. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ОЦІНОЧНО-АНАЛІТИЧНА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» 

 

1. Поняття оцінки вартості майна. 

2. Нормативно-правова та методична база експертної оцінки.  

3. Професійна оціночна діяльність: форми, суб’єкти та об’єкти. 

4. Державне та громадське регулювання оціночної діяльності.  

5. Організаційно-правові аспекти проведення операцій із нерухомістю.  

6. Функції Бюро технічної інвентаризації у процесах реєстрації прав 

власності на об’єкти нерухомості. 

7. Структура міжнародних та національних стандартів оцінки.  

8. Міжнародні організації оцінювачів нерухомості.  

9. Права, обов’язки та відповідальність оцінювачів і суб’єктів оціночної 

діяльності. 

10. Підстави та цілі проведення незалежного оцінювання. 

11. Види вартостей, що підлягають оцінюванню. 

12. Загальні принципи та методичні підходи до оцінювання об’єктів 

власності. 

13. Оцінювання нерухомості. 

14. Оцінювання машин та обладнання. 

15. Оцінювання транспортних засобів. 

16. Оцінювання нематеріальних активів. 

17. Організація процесу оцінки майнового комплексу підприємства.  

18. Оцінка вартості підприємницьких структур. 

19. Загальні вимоги до складання звіту про оцінку об’єктів власності. 

20. Факторний аналіз та його застосування.  

21. Методика обрахунку та обґрунтування резервів.  

22. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг. 

23. Аналіз витрат підприємства і собівартості продукції. 

24. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці. 

25. Аналіз довгострокових активів підприємства. 

26. Аналіз ефективності використання й освоєння виробничих потужностей.  

27. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання. 

28. Аналіз фінансового стану підприємства. 

29. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. 

30. Аналіз конкурентоспроможності підприємства та його продукції. 
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власності”: Постанова Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2007 р. 

№1185 

13. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. URL: 
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14. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 
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аналіз та аудит в системі контролювання фінансових результатів 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

При оцінюванні знань претендента на вступ до аспірантури на фаховому 

вступному випробуванні враховуються його письмова відповідь на питання 

екзаменаційного білету, усне обговорення цієї відповіді з членами комісії та 

відповіді на додаткові запитання членів комісії. 

Екзаменаційні білети передбачають шість питань з визначених 

дисциплін. За відповідь предметна комісія зі спеціальності виставляє бали за 

накопичувальною бальною системою. 

За підсумками вступного фахового випробування претендент на вступ до 

аспірантури може набрати від 0 до 100 балів включно (табл. 1).  

Таблиця 1 

Система оцінювання іспиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

за 100-бальною та 4-бальною шкалами 

Оцінка за  

100-бальною 

шкалою 

Оцінка за  

4-бальною  

шкалою 

Пояснення 

90-100 відмінно 
Відмінно (відмінне виконання завдань 

лише з незначною кількістю несуттєвих 

помилок ) 

82-89 

добре 

Дуже добре (виконання завдань вище 

середнього рівня з кількома помилками) 

74-81 
Добре (в цілому правильне виконання 
завдань з певною кількістю суттєвих 
помилок) 

64-73 
задовільно 

Задовільно (непогано, але зі значною 

кількістю недоліків) 

60-63 
Достатньо (виконання задовольняє 
мінімальні критерії) 

До 60 незадовільно 
Не достатній рівень знань (виконання не 

задовольняє мінімальні критерії) 

 

Комісія допускає до участі у конкурсному відборі претендентів для 

вступу на навчання в аспірантурі на основі раніше здобутого освітнього рівня 

магістр або спеціаліст, які при складанні фахового вступного випробування 

отримали не менше 60 балів. Тривалість іспиту 2 години. 

У разі порушення норм академічної доброчесності вступник залишає 

аудиторію на вимогу викладача та одержує «нульову» оцінку. 

Вступний іспит до аспірантури перескладанню не підлягає.  

 


