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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 науково-педагогічних кадрів та 

високваліфікованих фахівців-практиків, здатних розв’язувати комплексні 

проблеми у галузі дослідницько-інноваційної та професійної діяльності у сфері 

обліку, аналізу, аудиту та оподаткування, які володітимуть новими цілісними 

знаннями та практиками програмних компетентностей, вміннями та навичками 

із виконання оригінального дисертаційного дослідження в обраній професійній 

сфері. 

Для виявлення відповідного рівня вже набутих компетентностей у 

претендентів на вступ до аспірантури на освітньо-наукову програму третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти «доктор  філософії»  зі спеціальності  

071 «Облік  і  оподаткування» проводиться вступне фахове випробування. 

Претенденти на навчання в аспірантурі за зазначеною спеціальністю, які 

вступають до Поліського національного університету на навчання для здобуття 

третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти на основі освітнього ступеня 

магістра, або спеціаліста, здобутого за спеціальністю, іншою ніж 071 «Облік і 

оподаткування», попередньо складають додаткове вступне випробування.  

Додаткове вступне випробування проводиться з метою перевірки якості 

загально-професійної та базової спеціальної підготовки потенційних аспірантів 

і дозволяє виявити й оцінити готовність вступника до вирішення професійних 

завдань та науково-практичної діяльності у сфері обліку і оподаткування. 

Додаткове вступне випробування для зарахування на навчання в 

аспірантурі для здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 

071 «Облік і оподаткування» має  комплексний  міждисциплінарний фаховий 

характер та включає наступні дисципліни: 

1.  Бухгалтерський облік господарської діяльності 

2.  Фінансовий облік 

3.  Облік і звітність в оподаткуванні 

4.  Економічний аналіз  

5.  Організація  і методика аудиту. 

За умови успішного проходження додаткового вступного випробування 

претенденти на вступ до аспірантури допускаються до вступного фахового 

випробування зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» для здобуття 

освітньо-наукового ступеня доктор філософії. 

Програма додаткового вступного випробування та його форма є єдиною 

для всіх вступників, які не мають фахової освіти зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування». 
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1. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

1. Що таке бухгалтерський облік? З якою метою він організовується і 

ведеться на підприємстві? 

2. Історія розвитку бухгалтерського обліку.  

3. Види господарського обліку.  

4. Загальна характеристика нормативного регулювання ведення 

бухгалтерського обліку в Україні. 

5. Користувачі бухгалтерської інформації: групи та інтереси.  

6. Предмет бухгалтерського обліку та класифікація об’єктів обліку.  

7. Засоби підприємства: поняття та призначення. 

8. Охарактеризувати джерела утворення майна підприємства. 

9. Охарактеризувати об’єкти бухгалтерського обліку. 

10. Що слід розуміти під методом бухгалтерського обліку? Охарактеризувати 

його складові. 

11. Вимірники бухгалтерського обліку.  

12. Розкрити сутність понять: факти господарського життя і господарські 

операції. 

13. Бухгалтерський баланс: поняття та призначення.  

14. Які зміни можуть викликати в балансі господарські операції? 

15. Вказати, які показники відображаються в активі і пасиві балансу? 

Охарактеризувати основне балансове рівняння. 

16. У чому полягає принцип збалансованості? 

17. Бухгалтерське спостереження: документування та інвентаризація. 

18. Активні та пасивні рахунки: поняття, призначення, будова. 

19. Вертикальний поділ рахунків залежно від деталізації інформації. 

20. Розкрити сутність і призначення синтетичних і аналітичних рахунків. 

Охарактеризувати зв’язок між ними. 

21. Порядок відображення операцій на рахунках бухгалтерського обліку 

способом подвійного запису. 

22. Рахунки для обліку розрахунків: характеристика, розрізи аналітичного 

обліку. 

23. Рахунки товарно-матеріальних цінностей: характеристика, розрізи 

аналітичного обліку. 

24. Оборотні відомості по синтетичних рахунках: поняття, призначення, 

порядок побудови, взаємозв’язок з журналом реєстрації господарських 

операцій. 

25. Навести порядок узагальнення даних про об’єкти аналітичного обліку в 

оборотних відомостях. 

26. План рахунків бухгалтерського обліку: поняття, характеристика розділів і 

класів. 

27. Розкрити взаємозв’язок Плану рахунків бухгалтерського обліку з 

об’єктами обліку та звітністю. 
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28. Бухгалтерський баланс як спосіб узагальнення наявності господарських 

засобів та джерел їх формування  

29. Бухгалтерський баланс як джерело інформації про фінансовий стан 

підприємства. 

30. Класифікація рахунків.  

31. Сутність подвійного запису, його обґрунтування та значення.  

32. Принцип подвійного запису на рахунках та його контрольне значення.  

33. Алгоритм складання бухгалтерської проводки.  

34. Узагальнення поточної облікової інформації.  

35. Журнал реєстрації операцій.  

36. Оборотні відомості за аналітичними рахунками, їх види, призначення і 

порядок складання.  

37. Методика і техніка звірки оборотів аналітичних і синтетичних рахунків.  

38. Загальне поняття про документи і первинне спостереження.  

39. Характеристика та функції бухгалтерського документа як носія обліково-

економічної інформації.  

40. Класифікація документів та інших первинних носіїв облікової інформації.  

41. Вимоги до змісту й оформлення первинної облікової документації поняття 

документообігу та його організація. 

42. Інвентаризація як метод бухгалтерського обліку: завдання, види та випадки 

проведення.  

43. Порядок та техніка проведення і оформлення інвентаризацій.  

44. Відображення результатів інвентаризації в обліку. 

45. Облікові регістри та їх роль у бухгалтерському обліку.  

46. Методика облікової реєстрації.  

47. Техніка облікової реєстрації та виправлення помилок.  

48. Суть коректурного способу   виправлення   помилок.  

49. Застосування   способу   виправлення   помилок   – «червоне сторно».  

50. Умови застосування способу виправлення помилок – додаткових записів.  

51. Форми бухгалтерського   обліку: суть та   історичний   розвиток.  

52. Оцінка як система вартісного виміру: поняття, значення, методи.  

53. Бухгалтерське відображення процесу створення підприємства.  

54. Придбання виробничих запасів: документування, способи обліку, 

характеристика рахунків, порядок бухгалтерського відображення.  

55. Облік процесу виробництва: характеристика витрат, поняття 

собівартості, особливості бухгалтерського відображення, порядок 

визначення незавершеного виробництва. 

56. Порядок відображення в бухгалтерському обліку процесу реалізації 

готової продукції. 

57. Охарактеризувати витрати, доходи діяльності та фінансові результати. 

У чому полягає сутність принципу нарахування та відповідності доходів і 

витрат? 

58. Фінансова звітність: призначення, склад, характеристика. 

59. Види діяльності господарюючого суб’єкта, що визначаються з метою 

складання фінансової звітності. 
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60. Характеристика кругообороту засобів підприємства (навести 

економічну характеристику та відобразити за допомогою бухгалтерських 

рахунків). 
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2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

1. Облік наявності та руху основних засобів 

2. Організація обліку гудвілу 

3. Облік вибуття нематеріальних активів  

4. Облік наявності та руху готової продукції.  

5. Облік наявності та руху малоцінних необоротних матеріальних активів. 

6. Облік зносу (амортизації) необоротних активів. 

7. Облік капітальних інвестицій. 

8. Облік довгострокових біологічних активів 

9. Облік наявності та руху виробничих запасів 

10. Облік МШП 

11. Облік напівфабрикатів 

12. Облік резерву сумнівних боргів 

13. Облік та розподіл транспортно-заготівельних витрат  

14. Інвентаризація виробничих запасів і відображення її результатів в обліку 

15. Облік переоцінки запасів  

16. Облік поточних біологічних активів 

17. Облік операцій в національній та іноземній валюті на рахунках в банку 

18. Облік електронних грошей 

19. Облік розрахунків з покупцями та замовниками 

20. Облік розрахунків за  претензіями 

21. Облік розрахунків з підзвітними особами 

22. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків 

23. Облік витрат майбутніх періодів 

24. Облік коштів цільового фінансування і цільових надходжень 

25. Облік отримання і використання гуманітарної допомоги  

26. Облік наявності та руху позик 

27. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками 

28. Облік розрахунків за податками й платежами 

29. Облік при ліквідації підприємства 

30. Облік розрахунків за страхуванням  

31. Облік розрахунків за виплатами працівникам 

32. Оперативний облік особового складу, використання робочого часу та 

виробітку працівників  

33. Порядок та особливості розрахунку допомоги з тимчасової 

непрацездатності 

34. Облік розрахунків з учасниками 

35. Порядок нарахування та облік відпускних 

36. Облік доходів від реалізації 

37. Облік фінансових результатів 

38. Облік загальновиробничих витрат 

39. Облік нерозподіленого прибутку підприємства  

40. Облік адміністративних витрат 
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41. Облік витрат основного виробництва 

42. Облік витрат допоміжних виробництв 

43. Облік наявності та руху товарів 

44. Облік торгової націнки 

45. Облік наявності та руху готівки 

46. Облік зареєстрованого (пайового) капіталу 

47. Облік резервного капіталу 

48. Облік вилученого капіталу 

49. Облік неоплаченого капіталу 

50. Облік капіталу в дооцінках 

51. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів 

52. Облік внутрішньогосподарських розрахунків 

53. Облік доходів майбутніх періодів  

54. Облік витрат за елементами 

55. Облік витрат на збут 

56. Облік собівартості реалізації 

57. Облік відходів виробництва  

58. Облік фінансових витрат  

59. Облік податку на прибуток 

60. Облік дебіторської заборгованості в іноземній валюті 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів) : навч. посіб. 

Київ : КНЕУ, 2016. 282 с. 

2. Бруханський Р. Ф. Бухгалтерський облік : підруч. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 

480 с. 

3. Бухгалтерський облік : навч. посіб. / В. М. Соболєв, І. А. Косата, Т. В. Розіт 

тощо; за ред. В. М. Соболєва. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2018. 222 с. 

4. Верига Ю. А. Бухгалтерський облік : навч. посіб. Київ : Центр навчальної і 

практичної літератури, 2019. 520 с. 

5. Височан О. С., Височан О. О. Фінансовий облік : навч. посіб. / 2-ге вид., 

перероб. і допов. Львів : Сорока Т. Б., 2017. 450 с. 

6. Жолнер І. В. Фінансовий облік за міжнародними та національними 

стандартами : навч. посіб. Київ : НУХТ, 2012. 335 с. 

7. Зеленко С. В. Фінансовий облік 1 : конспект лекцій для студ. спец. 071 

«Облік і оподаткування» денної і заоч. форм навч. Луцьк : Луцький НТУ, 2016. 

92 с. 

8. Канцір І. А., Старко І. Є., Антонійчук М. М. Фінансовий облік : теоретичні 

та прикладні аспекти : навч. посіб. Львів : Растр-7, 2017. 292 с. 

9. Карпенко В. В., Успаленко В. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб. 

Харків : Лідер, 2016. 609 с. 

10. Кузнецова С. О., Чернікова І. Б. Облік і фінансова звітність за 

міжнародними стандартами : навч. посіб. Харків : Видавництво «Лідер». 2016. 

318 с. 
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11. Лисиченко О. О., Атамас П. Й., Атамас О. П. Фінансовий облік : навч. 

посіб. Київ : Центр навчальної і практичної літератури, 2019. 356 с 

12. Облік зовнішньоекономічної діяльності : навч. посіб. / за заг. ред. С. О. 

Кузнецова. Харків : Видавництво Іванченко І. С., 2019. 226 с. 

13. Плаксієнко В. Я. Облік, оподаткування та аудит : навч. посіб. Київ : Центр 

навчальної і практичної літератури, 2019. 509 с. 

14. План рахунків бухгалтерського обліку у визначеннях та схемах : 

навчально-наочний посібник / Ю. С. Цаль-Цалко, Ю. Ю. Мороз, Т. С. 

Гайдучок [та ін.] Житомир : Рута, 2019. 212 с. 

15. Плиса В. Й., Плиса З. П. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студентів 

ЗВО. Київ : Каравела, 2019. 560 с.: 

16. Фінансовий облік : конспект лекцій / укладачі: М. Ю. Абрамчук, Ю. Г. 

Гуменна, І. В. Тютюник, П. М. Рубанов. Суми : Сумський державний 

університет, 2018. – 395 с. 

17. Фінансовий облік : підруч. / [Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь та 

ін.] ; Терноп. нац. екон. ун-т.; 4-те вид., допов. та перероб. Тернопіль : ТНЕУ, 

2017. 450 с. 

18. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. Гудзь [та 

ін.]. 4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с. 

19. Фінасовий облік - 1 (у схемах i таблицях). Частина – 1 : навч. noci6./ [M.T. 

Теловата, О.В. Петраковська]; за заг. ред. М.Т. Теловатої. Київ : Інтердрук, 

2019. 217 с. 

20. Чудовець В. В. Фінансовий облік 2 : конспект лекцій для бакалаврів спец. 

071 «Облік і оподаткування» денної та заоч. форм навч. Луцьк : РВВ Луцького 

НТУ, 2016. 72 с. 

21. Бухгалтер 911 – https://i.factor.ua/journals/buh911/ 

22. Законодавство України - https://zakon.rada.gov.ua 

23. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України – http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA 

24. Міністерство фінансів України – https://www.mof.gov.ua/uk 

25. Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку – 

https://www.nssmc.gov.ua/ 

 

https://i.factor.ua/ukr/journals/buh911/
https://i.factor.ua/journals/buh911/
https://zakon.rada.gov.ua/
http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA
https://www.mof.gov.ua/uk
https://www.nssmc.gov.ua/
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3. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В 

ОПОДАТКУВАННІ» 

 

1. Поняття обліку в оподаткуванні 

2. Загальнодержавні та місцеві податки та збори: обліковий аспект 

3. Принципи обліку в оподаткуванні 

4. Основи організації податкового обліку 

5. Облік доходів з метою оподаткування 

6. Особливості обліку витрат в податковому законодавстві 

7. Облік формування фінансових результатів з метою оподаткування 

8. Облік амортизаційних відрахувань в податковому законодавстві 

9. Податкові різниці та їх облік 

10. Відображення податку на прибуток в системі рахунків бухгалтерського 

обліку 

11. Складання декларації з податку на прибуток підприємства 

12. Додана вартість як об’єкт оподаткування 

13. Первинний облік податку на додану вартість 

14. Облік податкового зобов’язання з податку на додану вартість 

15. Облік податкового кредиту з податку на додану вартість 

16. Податок на додану вартість в системі рахунків бухгалтерського обліку 

17. Особливості складання та подання декларації з податку на додану вартість 

18. Облік підакцизних товарів 

19. Порядок нарахування та обліку акцизного податку 

20. Особливості обліку акцизних марок 

21. Особливості складання та подання декларації з акцизного податку 

22. Облік доходів працівників та їх оподаткування податком з доходів 

фізичних осіб 

23. Облік військового збору 

24. Облік єдиного соціального внеску 

25. Податкова соціальна пільга та її відображення у звітності 

26. Нарахування та відображення податку з доходів фізичних осіб в обліку 

27. Порядок подання звітності з податку на доходи фізичних осіб 

28. Порядок складання та подання Податкової декларації про майновий стан і 

доходи 

29. Облік земельних ділянок та особливості їх оподаткування 

30. Порядок обчислення та відображення податку на землю в системі рахунків 

бухгалтерського обліку 

31. Облік орендної плати за землю 

32. Формування звітності з податку на землю 

33. Облік нерухомого майна, відмінного від земельних ділянок, та його 

оподаткування 

34. Відображення в обліку податку на нерухоме майно 

35. Особливості складання та подання звітності з податку на нерухоме майно 

36. Облік транспортних засобів, що підлягають оподаткуванню транспортним 

податком 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n187
http://balance.ua/files/legal_base/2/O4ZjOdXNfH78Pv1zU7pm
http://balance.ua/files/legal_base/2/O4ZjOdXNfH78Pv1zU7pm
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37. Облік транспортного податку 

38. Звітність з транспортного податку 

39. Спеціальний режим оподаткування: обліковий аспект 

40. Формування доходів 1 та 2 групи платників єдиного податку та 

особливості їх оподаткування 

41. Облік доходів суб’єктів малого підприємництва 3 групи платників єдиного 

податку з метою їх оподаткування 

42. Особливості складання звітності для платників 3-ої групи єдиного податку 

43. Облік земельних ресурсів з метою оподаткування єдиним податком 

платників 4 групи 

44. Особливості відображення єдиного податку платників 4 групи на рахунках 

бухгалтерського обліку 

45. Звітність з єдиного податку для платників 4 групи  

46. Теоретичні аспекти оподаткування екологічним податком 

47. Облік джерел забруднення навколишнього середовища та результатів їх 

роботи  з метою оподаткування екологічним податком 

48. Облік та звітність з екологічного податку 

49. Рентна плата як об’єкт оподаткування 

50. Облік рентної плати за користування надрами 

51. Облік рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України 

52. Особливості обліку та оподаткування спеціального використання водних 

ресурсів 

53. Особливості обліку та оподаткування використання лісових ресурсів 

54. Збір за місця для паркування транспортних засобів: облік та звітність 

55. Облік та звітність з туристичного збору 

56. Облік нарахування та сплати мита 

57. Особливості складання та подання митних декларацій 

58. Організація електронного документообігу на підприємстві та електронний 

кабінет платника податків 

59. Відповідальність бухгалтера за порушення податкового законодавства 

60. Порядок нарахування та відображення в обліку штрафів та пені 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Податковий кодекс України: Закон України від 02 груд. 2010 р. №2756-VI. 

URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 

2. Митний кодекс України: Закон України від 13 берез. 2012 р. № 4495-VI. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17/card2#Card. 

3. Коцупатрий М. М., Ковач С. І., Безверхий К. В. Облік і звітність в 

оподаткуванні у схемах і таблицях : навч. посіб. для студ. напр. підг. 6.030509 

«Облік і аудит». К.: КНЕУ, 2015. 196 с. 

4. Куцик П. О., Полянська О. А. Облік і звітність в оподаткуванні: навч. 

посіб. Львів: Вид-во Львівського торговельно-економічного університету, 2017. 

508 с. 

http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17
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5. Нестеренко О. О., Топоркова О. В., Коробкіна І. С. Облік і звітність в 

оподаткуванні. Опорний конспект лекцій (у структурно-логічних  схемах)  для  

студ.  напряму  підг. 6.030509  «Облік  і аудит»  всіх  форм  навчання. Х. : 

ХДУХТ, 2016. 78 с. 

6. Микитенко Т. В. Організація постмитного контролю та аудиту : 

навчальний  посібник. Ірпінь : УДФСУ, 2020.  342  с.   

7. Основи оподаткування: навчальний посібник [Електронний ресурс] /  

Андрущенко В. Л., Панура Ю. В., Швабій К. І. та ін. ; за заг. ред. д.е.н, проф. 

Андрущенка В. Л. Ірпінь : Видавництво УДФСУ, 2018. 134  с.   

8. Податкова система : навчальний посібник / Андрущенко В. Л., Осмятченко 

В.  О.,  Ізмайлов  Я.  О.,  Тучак  Т.  В.  та ін.  Ірпінь : Університет ДФС України, 

2020. 492  с. 

9. Податок на доходи фізичних осіб та єдиний соціальний внесок: новації 

реформ та їх наслідки: монографія. К.: Алерта, 2018. 442 с. 

10. Електронна версія Офіційного друкованого видання «Вісник. Офіційно про 

податки» - http://www.visnuk.com.ua/. 

11. Електронний кабінет платника - https://cabinet.sfs.gov.ua/form. 

12. Електронні версії бухгалтерських журналів - https://i.factor.ua/. 

13. Інформаційно-пошукова правова система «Нормативні акти України 

(НАУ)» – http://www.nau.ua. 

14. Оплата праці – https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/ 

15. Офіційний сайт Міністерства фінансів України - http://www.minfin.gov.ua. 

16. Податки та бухгалтерський облік – https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/ 

17. Податкова служба України – http://sfs.gov.ua/ 

https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2waG63dvgAhVqwqYKHZZ9CeoQjBAwAnoECAQQDQ&url=http%3A%2F%2Fwww.visnuk.com.ua%2Fru%2F&usg=AOvVaw3pOoPcKehxob8Hf4OGp_a6
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj2waG63dvgAhVqwqYKHZZ9CeoQjBAwAnoECAQQDQ&url=http%3A%2F%2Fwww.visnuk.com.ua%2Fru%2F&usg=AOvVaw3pOoPcKehxob8Hf4OGp_a6
http://www.visnuk.com.ua/
https://cabinet.sfs.gov.ua/form
https://i.factor.ua/
https://i.factor.ua/ukr/journals/ot/
https://buhgalter.com.ua/news/trudovi-vidnosini/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
https://i.factor.ua/ukr/journals/nibu/
http://sfs.gov.ua/
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4. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 

1. Зміст і завдання економічного аналізу за ринкових відносин 

2. Процес прийняття управлінських рішень та економічний аналіз 

3. Управління за відхиленнями та економічний аналіз 

4. Управлінський облік і економічний аналіз 

5. Види й напрямки економічного аналізу 

6. Технічні прийоми економічного аналізу та їх класифікація 

7. Абстрактно-логічні прийоми економічного дослідження 

8. Використання прийому порівняння в економічних дослідженнях 

9. Евристичні прийоми дослідження 

10. Сутність середніх та відносних величин та їх застосування в економічному 

аналізі 

11. Використання в економічному аналізі рядів динаміки 

12. Використання графічного способу в аналізі господарської діяльності 

13. Застосування групувань в аналітичних дослідженнях 

14. Балансовий спосіб 

15. Прийоми елімінування в економічному аналізі 

16. Використання в економічному аналізі способів пропорційного ділення, 

часткової участі та інтегрального способу 

17. Моделювання господарської діяльності в економічному аналізі і засоби 

його реалізації 

18. Інформаційне забезпечення економічного аналізу та його структура 

19. Комп’ютерні технології аналітичних робіт 

20. Узагальнення та оформлення результатів аналізу 

21. Аналіз ефективного використання трудових ресурсів 

22. Аналіз матеріальних ресурсів 

23. Аналіз ефективності використання основних засобів 

24. Аналіз обсягів і динаміки виробництва продукції 

25. Аналіз асортименту продукції 

26. Аналіз структури випуску продукції 

27. Аналіз якості продукції 

28. Аналіз ритмічності виробництва 

29. Показники собівартості продукції 

30. Оцінка обґрунтованості планового рівня собівартості товарної продукції 

31. Аналіз загальної суми собівартості товарної продукції 

32. Аналіз собівартості одиниці продукції 

33. Аналіз динаміки зміни собівартості порівнянної продукції 

34. Аналіз витрат на одну гривню товарної продукції 

35. Аналіз витрат за економічними елементами 

36. Аналіз собівартості продукції за статтями калькуляції 

37. Аналіз прямих матеріальних витрат 

38. Оцінка витрат на пряму заробітну плату 

39. Аналіз витрат на обслуговування виробництва 

http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4462/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4464/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4465/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4466/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4473/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4476/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4477/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4478/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4479/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4480/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4480/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4481/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4482/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4483/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4484/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4485/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4486/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4486/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4488/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4488/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4493/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4494/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4499/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4546/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4547/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4548/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4539/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4540/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4541/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4542/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4544/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4551/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4552/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4553/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4554/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4555/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4556/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4557/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4558/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4559/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4560/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4561/
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40. Оперативний аналіз собівартості продукції 

41. Зведений підрахунок резервів формування собівартості продукції 

42. Аналіз реалізації продукції 

43. Аналіз ринків збуту продукції 

44. Аналіз цінової політики підприємства 

45. Аналіз конкурентоспроможності продукції 

46. Аналіз прибутку від реалізації продукції 

47. Аналіз розподілу чистого прибутку 

48. Аналіз використання прибутку 

49. Аналіз рентабельності продукції 

50. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства  

51. Аналіз інноваційної діяльності підприємства 

52. Аналітична діагностика можливого банкрутства 

53. Методи прогнозування можливого банкрутства 

54. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства 

55. Основні напрямки аналізу балансу та вплив інфляції на валюту балансу 

56. Аналіз складу майна та джерел його утворення 

57. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства 

58. Аналіз фінансової стабільності підприємства 

59. Аналіз ефективності використання оборотних активів підприємства 

60. Аналіз дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Аналіз господарської діяльності [текст] : навч. посіб. / за заг. ред. І. В. 

Семенко, Т. Д. Косової Київ : Центр учбової літератури, 2013. 384 с.  

2. Болюх М., Бурчевський В., Горбаток М.Економічний аналіз: навч. посіб. / 

за ред. акад. НАНУ, проф. М. Чумаченка. Київ: КНЕУ, 2014. 540 с.  

3. Грабовець Б. Є..Економічний аналіз : навч. посіб. Вінниця : ВНТУ, 2013. 

85 с.  

4. Данилюк М.О. Метошоп І.М., Войтків Л.С., Паневник Т.М., Буй 

Ю.В.Економічний аналіз: навч. посіб.ІФНТУНГ. Івано-Франківськ. 2018. 316 с.  

5. Економічний аналіз: навч. посібник / За ред. акад. НАНУ, проф. М.Г. 

Чумаченко. Київ: КНЕУ, 2015. 556 с.  

6. Економічний аналіз: навч. посібник / ред. М. Г. Чумаченко ; КНЕУ. 2- ге 

вид., перероб. i доп. К.: , 2003. - 555 c. 

7. Економічний аналіз: навч. посібник. / Н.А. Волкова, Р.М. Волчек, О.М. 

Гайдаєнко та ін. за ред. Волкової Н.А. Одеса: ОНЕУ, ротапринт. 2015. 310 с.  

8.  Єгорова О. В., Дорогань-Писаренко Л. О. , Тютюнник Ю. М. Економічний 

аналіз: навч. посіб. Полтава : РВВД ПДАА, 2018. 290 с.  

9. Мец В.О. Економічний аналіз (Збірник практичних завдань і тестів за 

даними П(С)БО): навч. посібник. Київ: КНЕУ, 2016. 236 с.  

10. Московчук А.Т., Талах В.І., Талах Т.А., Ткачук І.М. Аналіз господарської 

діяльності. Практикум: навч. посіб. Луцьк: СПД Гадяк Жанна Володимирівна, 

2013. 228 с.  
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http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4515/
http://mmlib.net/knigi/ekonomika/kniga-25/4516/
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11.  Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Харків : 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. 372 с.  

12. Савицька Г.В. Економічний аналіз діяльності підприємства: Навч. посіб. / 

Г.В. Савицька. 3-тє вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. 668 с. (http://surl.li/cpyz) 

13.  Черниш С.С. Економічний аналіз: навч. посіб. Київ: ЦУЛ, 2016. 312 с.  

14. Державний комітет статистики  – www.ukrstat.gov.ua  

15. Законодавство України - https://zakon.rada.gov.ua 

16. Офіційний сайт Національної бібліотеки ім. Вернадського – 

www.biblvernad.org.ua. 
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5. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ З КУРСУ «ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА 

АУДИТУ» 

 

1. Поняття аудиту та аудиторської діяльності 

2. Предмет, об’єкти та суб’єкти аудиту 

3. Регулювання аудиторської діяльності  

4. Міжнародні стандарти аудиту 

5. Основи професійної етики аудиторів 

6. Атестація аудиторів 

7. Реєстрація аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності 

8. Узгодження умов виконання завдань з аудиту та договірні відносини в 

процесі аудиту 

9. Види аудиторських послуг 

10. Обов’язковий аудит та аудит підприємств, що становлять суспільний 

інтерес 

11. Методи та процедури аудиторської перевірки 

12. Інвентаризація як метод аудиторської перевірки 

13. Документальна перевірка в процесі аудиту 

14. Аналітичні процедури в процесі аудиту 

15. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю 

16. Планування аудиторської перевірки 

17. Суттєвість при плануванні та проведенні аудиту 

18. Отримання аудиторських доказів в процесі аудиту 

19. Види, зміст і обсяг аудиторської документації  

20. Сутність, зміст та види аудиторських звітів  

21. Забезпечення якості аудиторських послуг 

22. Професійна відповідальність аудиторів та суб’єктів аудиторської 

діяльності 

23. Реалізація матеріалів аудиту 

24. Суть, об’єкти та суб’єкти внутрішнього аудиту  

25. Організація і методика аудиту облікової політики підприємства 

26. Організація і методика аудиту основних засобів на підприємстві 

27. Організація і методика аудиту нематеріальних активів 

28.  Організація і методика аудиту фінансових інвестицій 

29. Організація і методика аудиту капітальних інвестицій. 

30. Організація і методика аудиту довгострокових біологічних активів 

31. Організація і методика аудиту виробничих запасів 

32. Організація і методика аудиту незавершеного виробництва 

33. Організація і методика аудиту виробничих витрат та формування 

собівартості продукції 

34. Організація і методика аудиту поточних біологічних активів 

35. Організація і методика аудиту готової продукції.  

36. Організація і методика аудиту товарів 

37. Організація і методика аудиту грошових коштів 

38. Організація і методика аудиту розрахунків з покупцями та замовниками 
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39. Організація і методика аудиту витрат майбутніх періодів 

40. Організація і методика аудиту статутного капіталу 

41. Організація і методика аудиту додаткового капіталу 

42. Організація і методика аудиту резервного капіталу 

43. Організація і методика аудиту коштів цільового фінансування і цільових 

надходжень 

44. Організація і методика аудиту резервів майбутніх витрат та платежів 

45. Організація і методика аудиту позик 

46. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками та 

підрядниками 

47. Організація і методика аудиту розрахунків за податками й платежами 

48. Організація і методика аудиту розрахунків за страхуванням  

49. Організація і методика аудиту розрахунків за виплатами працівникам 

50. Організація і методика аудиту доходів майбутніх періодів 

51. Організація і методика аудиту доходів від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

52. Організація і методика аудиту фінансових доходів  

53. Організація і методика аудиту доходів від інвестиційної діяльності 

54. Організація і методика аудиту собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг) 

55. Організація і методика аудиту загальновиробничих витрат 

56. Організація і методика аудиту адміністративних витрат 

57. Організація і методика аудиту витрат на збут 

58. Організація і методика аудиту фінансових витрат  

59. Організація і методика аудиту витрат від інвестиційної діяльності 

60. Організація і методика аудиту фінансових результатів підприємства 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
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2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 
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Рішення НКЦПФР від 08.10.2013 р. № 2187. 

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

обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності, що вносить 
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зміни до Директив Ради від 17.05.2006 № 2006/43/ЄС 

7. 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. 

8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

9. Міжнародні стандарти фінансової звітності. URL: 

https://mof.gov.ua/uk/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti 

10. Офіційний сайт Аудиторської палати України. URL: 

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

11. Положення про Комітет з контролю якості аудиторських послуг: Рішення 

Аудиторської палати від 18.05.2019 р.№ 1/7. 

12. Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів: Рішення 

Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.12.2013 р. № 

2826 

13. Порядок проведення перевірок з контролю якості аудиторських послуг: 

Наказ Мінфіну України від 29.08.2019 № 362 

14. 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. 

15. Програма навчання (сукупність знань) для підготовки сертифікованих 

аудиторів банків. Рішення Аудиторської палати України від 29 вересня 2005 

року №153/6 

16. Стандарти внутрішнього аудиту: Наказ Мінфіну України від 04.10.2011 р. 

№1247. 

17. 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. 324 с. 

18. Внутрішній аудит від теорії до практики. URL: 

https://decentralization.gov.ua/uploads/library/file/557/30.03.2020.pdf 

19. Сарахман О.М. Внутрішній аудит у банку : навч. посібник / О. М. 

Сарахман, О. І. Скаско, О. Д. Вовчак, О. К. Волкова. К. : УБС НБУ, 2015. 239 с 

20. 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. 

21. 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://zakon.rada.gov.ua/go/994_844
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://www.apu.com.ua/
https://www.apu.com.ua/
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v01_7230-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1026-19
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/z1219-11#n15


 20 

КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ 

При оцінюванні знань вступника на додатковому вступному 

випробуванні до аспірантури зі спеціальності 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 п’ять питань з визначених дисциплін. 

За відповіді предметна комісія зі спеціальності виставляє бали за 

накопичувальною бальною системою (максимум 100). 

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 
Недостатній рівень знань (виконання не 

задовольняє мінімальні критерії) 

 

Комісія допускає вступників до участі у конкурсному відборі для вступу 

на навчання в аспірантурі на основі раніше здобутого освітнього рівня магістр 

(спеціаліст), які при складанні іспиту зі спеціальності 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. 


