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ППЕЕРРЕЕДДММООВВАА  

  

Реалізація кінцевої мети функціонування підприємства забезпечується 

ефективною взаємодією керуючої та керованої складових системи 

управління ним, що забезпечується через виконання нею основоположних 

функцій управління: планування, організація, мотивація, контроль. На 

виконання вказаних функцій у досягненні цілей управління має вагомий 

вплив система бухгалтерського обліку. 

Вплив зовнішнього та внутрішнього соціально-економічного 

середовища на господарську діяльність підприємства продукує виникнення 

низки фактів господарського життя, пов’язаних із процесами постачання, 

виробництва та реалізації. Багатогранність даних процесів зумовлена 

необхідністю залучення до господарського обороту фінансових, 

матеріальних, трудових, інформаційних та інших ресурсів, визначення 

предмету діяльності, вибору способів виробництва, формування цінової та 

збутової політики тощо. 

Факти господарського життя, що призводять до зміни у структурі 

господарських засобів та джерелах їх утворення ідентифікуються в систему 

бухгалтерського обліку як господарські операції, в якій вони реєструються, 

систематизуються, групуються та узагальнюються. Таким чином, формується 

масив обліково-економічної інформації, яка використовується керованою 

системою як інформаційне джерело при прийнятті управлінських рішень, у 

тому числі і стосовно управління (адміністрування) податкових зобов’язань 

підприємства, оскільки  мета адміністрування податкових зобов’язань лежить 

в межах мети адміністрування податків і полягає у забезпеченні погашення 

податкових зобов’язань платників, запобігання виникненню недоїмок та 

необґрунтованих переплат, шляхом оптимального втручання в господарську 

діяльність через застосування законодавчо встановлених адміністративних 

механізмів і контрольних процедур. 

Таким чином,  система бухгалтерського обліку в системі управління 

підприємством виконує функцію забезпечення управлінського персоналу 

усіх рівнів управління, сформованою відповідно до єдиних методологічних 

засад, аналітичною та узагальненою інформацією, необхідною для поточного 

та стратегічного планування, аналізу, контролю та прийняття управлінських 

рішень з метою досягнення визначених цілей господарської діяльності 

підприємства. 

 Вступні фахові випробування до аспірантури за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» мають на меті визначення рівня підготовки 

вступників з фахових дисциплін та подальше спрямування підготовки 

справжніх професіоналів у таких галузях як: бухгалтерський облік як 

інформаційна модель економічного суб’єкта, його виробничо-господарської і 

фінансової діяльності; аналіз і прогнозування фінансово-економічних 

ситуацій; планування, контроль і мінімізація оподаткування підприємства; 

використання бухгалтерської інформації для вироблення управлінських 

рішень як перспективного, так і поточного характеру; прийняття 
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неординарних управлінських рішень на основі фундаментальних знань 

правових норм господарювання і оподаткування; організація аудиту як 

найважливішого елемента інфраструктури ринкової економіки. 

Вступні випробування на навчання для здобуття ступеню доктора 

філософії в галузі управління за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 

включають вступний іспит з фахових дисциплін, зокрема : бухгалтерського 

обліку (загальна теорія), фінансового обліку (1,2), управлінського обліку, 

аналізу господарської діяльності (загальна теорія), організації 

бухгалтерського обліку, бухгалтерського обліку в управлінні, обліку і 

звітності в оподаткуванні, аудиту, організації і методики аудиту. 

 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

Завдання фахового випробування складено з метою виявлення знань, 

вмінь, компетентностей, якими повинен володіти фахівець  зі спеціальності 

"Облік і оподаткування", галузі знань 07 «Управління та адміністрування» 

Основні професійні компетентності, якими повинен володіти вступник 

до аспірантури  за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» мають бути як 

загально-професійні так і спеціалізовано-професійні. 

Загально-професійні: 

- розуміти економічні категорії, закони, причинно-наслідкові зв’язки, 

які існують між економічними процесами й явищами на підприємстві та 

реалізувати заходи щодо підвищення ефективності його діяльності; 

- розуміти просторову організацію продуктивних сил та параметри 

залучення національної економіки у систему світогосподарських відносин; 

- володіти методами та інструментами спостереження, опису, 

ідентифікації, аналізу, синтезу та оцінки економічних процесів та явищ на 

підприємстві; 

- проводити зовнішній аналіз середовища функціонування 

підприємства та оцінювати вплив його факторів на діяльність підприємства; 

- обґрунтовувати господарські рішення, розуміти організаційно-

економічний механізм управління підприємством та особливості ділових 

комунікацій у професійній сфері; 

- визначати напрямки максимізації ефективності процесу формування, 

розподілу та контролю за використанням фінансових ресурсів на рівні 

держави та підприємств різних форм власності; 

- здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки 

життєдіяльності й охорони праці. 

Спеціалізовано-професійні: 

- розуміння сутності об’єктів бухгалтерського спостереження та 

здатність до відображення господарських операцій на рахунках обліку; 

- усвідомлення теоретико-організаційних засад контролю і ревізій та 

здатність застосування основних методик проведення аудиту й надання 

аудиторських послуг; 

- володіння методикою господарського аналізу діяльності підприємств 

та їх підрозділів; 
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- здатність формувати, аналізувати та інтерпретувати звітність 

підприємств різних форм власності, та використовувати отримані відомості 

для прийняття управлінських рішень; 

- здатність здійснення обліку із застосуванням спеціалізованих 

інформаційних систем і комп’ютерних технологій; 

- засвоєння практики здійснення обліку, контролю та аналізу діяльності 

банків, бюджетних установ та підприємств різних форм власності; 

- розуміння основних засад побудови обліку в системі оподаткування 

суб’єктів підприємницької діяльності та його законодавчо-нормативного 

регулювання. 
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ТТЕЕММИИ  ДДЛЛЯЯ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  ДДОО  ССККЛЛААДДААННННЯЯ  ВВССТТУУППННИИХХ  

ВВИИППРРООББУУВВААННЬЬ  ДДЛЛЯЯ  ВВССТТУУППУУ  ННАА  ННААВВЧЧААННННЯЯ  ДДОО  ААССППІІРРААННТТУУРРИИ  

ЗЗАА  ССППЕЕЦЦІІААЛЛЬЬННІІССТТЮЮ  007711  ««ООбблліікк  іі  ооппооддааттккуувваанннняя»»  

 

Бухгалтерський облік (загальна теорія) 

Тема 1. Бухгалтерський облік в системі господарського обліку, його 

сутність і характеристика в історичній ретроспективі 

Тема 2. Предмет бухгалтерського обліку 

Тема 3. Бухгалтерський баланс 

Тема 4. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Тема 5. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

Тема 6. Облік процесу створення підприємства, формування та зміни 

власного капіталу 

Тема 7. Облік процесу придбання та використання активів підприємства 

Тема 8. Облік процесу виробництва продукції, виконання робіт та 

послуг 

Тема 9. Облік процесу реалізації продукції, виконання робіт і послуг 

Тема 10. Визначення та відображення фінансових результатів основних 

господарських процесів 

Тема 11. Основи фінансової звітності 

Тема 12. Сутність та принципи фінансового та управлінського обліку 

Тема 13. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку суб’єкта 

господарювання 

Тема 14. Міжнародна стандартизація та організація національної 

системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 

Тема 15. Бухгалтерський облік в сучасній системі управління суб’єктом 

господарювання  

Тема 16. Метод бухгалтерського обліку 

Тема 17. Первинне спостереження: документація та документування в 

бухгалтерському обліку 

Тема 18. Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку 

Тема 19. Вартісне вимірювання об’єктів бухгалтерського обліку: оцінка і 

калькулювання 

Тема 20. Облікова реєстрація та узагальнення даних бухгалтерського 

обліку 

Тема 21. Бухгалтерський облік в системі економічних наук та основи 

методології його наукових досліджень 

 

Аналіз господарської діяльності(загальна теорія) 

Тема 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності 

Тема 2. Аналіз виробництва та реалізації продукції, робіт, послуг 

Тема 3. Аналіз витрат підприємства і собівартості продукції  

Тема 4. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці 

Тема 5. Аналіз довгострокових активів підприємства 

Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх використання 
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Тема 7. Аналіз фінансових результатів підприємства та його фінансового 

стану 

Фінансовий облік 1 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 

Тема 4. Облік основних засобів 

Тема 5. Облік нематеріальних активів 

Тема 6. Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Тема 7. Облік поточних фінансових інвестицій 

Тема 8. Облік виробничих запасів 

Тема 9. Облік сировини і матеріалів 

Тема 10. Облік палива та готової продукції 

Тема 11. Облік витрат виробництва 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів 

 

Фінансовий облік 2 

Тема 1. Облік короткострокових зобов’язань 

Тема 2. Облік довгострокових зобов’язань 

Тема 3. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових 

платежів 

Тема 4. Облік власного капіталу 

Тема 5. Облік неоплаченого капіталу 

Тема 6. Облік праці та її оплати 

Тема 7. Облік доходів і витрат 

Тема 8. Облік доходів майбутніх періодів 

Тема 9. Облік фінансових результатів діяльності підприємства 

Тема 10. Фінансова звітність підприємства 

 

Управлінський облік 

Тема 1. Мета, зміст і організація  управлінського обліку, його 

взаємозв’язок з фінансовим обліком 

Тема 2. Управлінський облік активів підприємства 

Тема 3. Витрати підприємства:  класифікація та поведінка 

Тема 4. Організація обліку і контролю за центрами відповідальності 

Тема 5. Бюджетування та контроль: сутність, порядок організації та 

здійснення 

Тема 6. Основи калькулювання 

Тема 7. Методи обліку витрат і калькулювання 

Тема 8. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

Тема 9. Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Тема 10. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 

Тема 11. Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Тема 12. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських 

рішень 
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Звітність підприємств 

Тема 1. Сутність та призначення фінансової звітності підприємств 

Тема 2. Форма № 1 ―Баланс (Звіт про фінансовий стан)‖ 

Тема 3. Форма № 2 ―Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний 

дохід)‖ 

Тема 4. Форма № 3 та 3-н ―Звіт про рух грошових коштів‖ 

Тема 5. Форма № 4 ―Звіт про власний капітал‖ 

Тема 6. Склад та порядок складання приміток до річної фінансової 

звітності 

Тема 7. Особливості заповнення Додатку до приміток до річної 

фінансової звітності «Інформація за сегментами» 

Тема 8. Виправлення помилок у фінансовій зв’язності та внесення змін 

до її показників 

 

Облік і звітність в оподаткуванні 

Тема 1.Основні завдання податкового обліку, предмет податкового 

обліку та методи ведення податкового обліку на підприємстві. 

Тема 2.Облік з податку на додану вартість, порядок складання 

декларації з ПДВ та терміни сплати податку до бюджету. 

Тема 3.Особливості обліку ПДВ за операціями, що оподатковуються за 

спеціальним режимом оподаткування та порядок відображення в 

податковій декларації. 

Тема 4.Відображення в обліку податку з доходів фізичних осіб, 

порядок складання податкової звітності та терміни сплати податку. 

Тема 5.Облік військового збору та порядок складання податкової 

звітності. 

Тема 6.Порядок застосування податкової знижки з податку з доходів 

фізичних осіб, ставки податку та податкові соціальні пільги з ПДФО. 

Тема 7. Облік єдиного податку IV групи, порядок складання  

податкової декларації та терміни сплати до бюджету. 

Тема 8.Облік єдиного податку І-ІІІ груп та відображення його в 

податковій звітності.   

Тема 9.Відображення в обліку оподаткування податку на прибуток та 

відображення його в податковій звітності. 

 Тема 10.Відображення в обліку акцизного податку та складання 

податкової звітності. 

 Тема 11.Облік місцевих зборів та відображення в податковій звітності. 

Тема 12.Облік податку на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, порядок сплати до бюджету та відображення в податковій 

звітності. 

Тема 13.Відображення земельного податку в обліку та складання 

податкової звітності. 

Тема 14.Відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства.  
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Бухгалтерський облік в управлінні 

Тема 1. Сутність і місце облікової інформації в управлінні підприємством 

Тема 2. Бухгалтерський облік   в інформаційній системі управління 

підприємством 

Тема 3. Принципи, методики і техніки підготовки управлінської 

бухгалтерської звітності 

Тема 4. Оцінювання  очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

Тема 5. Облікова політика в ціноутворенні 

Тема 6. Бухгалтерський облік в управлінні вартістю підприємства 

Тема 7. Збалансована система показників у формуванні обліково-

аналітичного забезпечення управління підприємством 

Тема 8. Інструментарій бухгалтерського обліку та звітності в управлінні 

підприємством 

Тема 9. Бухгалтерський облік для прийняття екологічних рішень 

Тема 10. Бухгалтерський облік для прийняття соціальних рішень 

Тема 11. Бухгалтерський облік в управлінні ризиками підприємства 

Тема 12.  Якість облікової інформації  та бухгалтерського обліку. 

 

Аудит 

 
Тема 1: Сутність і предмет аудиту. 

Тема 2: Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення 

Тема 3: Метод та методичні прийоми в аудиті 

Тема 4: Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього 

контролю 

Тема 5: Помилки і шахрайства в аудиторській практиці 

Тема 6: Аудиторські докази та вимоги до них 

Тема 7: Планування та стадії аудиторського 

процесу 

Тема 8: Аудит активів, пасивів та фінансової звітності 

Тема 9: Фінансовий аналіз в аудиті 

Тема 10: Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Тема 11: Внутрішній аудит 

 
Організація та методика аудиту 

 

Тема 1. Предмет , метод та об’єкти організації та методики  аудиту  

Тема 2. Організація діяльності аудиторської фірми 

Тема 3. Організація праці аудиторів  

Тема 4. Організація та методика аудиту власного капіталу 

Тема 5. Організація і методика аудиту необорних активів 

Тема 6. Організація і методика аудиту грошових коштів 
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Тема 7. Організація і методика аудиту запасів 

Тема 8. Організація і методика аудиту праці та її оплати 

Тема 9. Організація і методика аудиту зобов’язань і дебіторської 

заборгованості 

Тема 10. Організація і методика аудиту витрат 

Тема 11. Організація і методика аудиту доходів та фінансових 

результатів підприємства 

Тема. 12. Організація і методика узагальнення результатів аудиту 

фінансової звітності  

Тема 13. Організація внутрішнього аудиту 
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 

ВИПРОБУВАННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для вступу 

до аспірантури за спеціальністю 071―Облік і оподаткування‖ проводиться 

усно в  формі співбесіди. 

Екзаменаційний білет складається з 5 питань з різних курсів фахових 

дисциплін: «Бухгалтерський облік (загальна теорія)», «Аналіз господарської 

діяльності (загальна теорія)», «Фінансовий облік 1»,  «Фінансовий облік 2»,  

«Управлінський облік», «Звітність підприємств»,   «Облік і звітність в 

оподаткуванні»,  «Бухгалтерський облік в управлінні», «Аудиту», 

«Організації і методики аудиту» винесеним в програму.  

 

Критерії оцінювання відповідей на іспиті  

Приймальна комісія оцінює письмові відповіді абітурієнта (на кожне 

завдання окремо) за такими критеріями:  

20 балів — абітурієнт дав правильну й вичерпну відповідь на 

поставлене запитання, продемонстрував глибокі знання понятійного апарату 

і літературних джерел, уміння аргументувати своє ставлення до відповідних 

категорій, залежностей та явищ, навів приклади; правильно дав відповіді на 

додаткові запитання у процесі співбесіди;  

15 балів — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але не 

спромігся переконливо аргументувати свою відповідь, не відповів на 

додаткові питання на достатньому рівні; 

10 — абітурієнт загалом відповів на поставлене запитання, але 

помилився у використанні понятійного апарату, показав задовільні знання . 

Припустився суттєвої помилки при формулюванні відповіді .  

0 балів — абітурієнт дав неправильну або неповну відповідь на 

запитання, ухилився від аргументації, показав незадовільні знання 

понятійного апарату і спеціальної літератури чи взагалі нічого не відповів. 

Не розв’язав задачу (ситуацію).  

УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на 

вимогу комісії залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. За 

підсумками вступного іспиту абітурієнт може набрати від 0 до 100 балів 

включно. Набрана сума балів зі 100-балової шкали оцінювання переводиться 

в 4-балову.  

Оцінка за національною шкалою 85—100 : 5 (відмінно) 65—80 : 4 

(добре) 40—60 : 3 (задовільно) 0—35 : 2 (незадовільно) . 
 

Зразок  екзаменаційного білету при прийомі на навчання до 

аспірантури ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  007711  ««ООбблліікк  іі  ооппооддааттккуувваанннняя»»  :: 
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Міністерство освіти і науки України 

Вінницький національний аграрний університет 

 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Мазур  В.А.                 .                                                                

 «         »                                      2016р. 

 

Екзаменаційний білет № 2 

ддлляя  ввссттууппннооггоо  ффааххооввооггоо  ввииппррооббуувваанннняя  ддоо  аассппііррааннттууррии    

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»  

 

1. Суть та методологічні засади обліку активів. 

2. Система обліку і калькулювання за повними витратами 

3. Оцінювання  очікуваних витрат для прогнозування та прийняття 

управлінських рішень 

4. Робочі документи аудитора: необхідність застосування та випадки 

вилучення. 

5. Аналіз використання трудових ресурсів і витрат на оплату праці 

 

 

Екзаменатори: 

 

 

1. 

2. 

3. 

 

Секретар комісії:  
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Рекомендована література  

1. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. / Шевчук В.О., 

Коновалова О.В., Пантелеев В.П.; Нац. акад. статистики, обліку та аудиту 

Держкомстату України. – К. : ДП «Інформ.-аналіт. агентство», 2011. – 399 с. 

2. Аналіз господарської діяльності : навч. посібник : за заг. ред. 

І.В. Сіменко, Т.Д. Косової. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 384 с. 

3. Аудит. (Основи державного, незалежного, професійного та 

внутрішнього аудиту). / За ред. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю., 

Підручник. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 540с.  

4. Аудит: практикум / [О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький, І.Ю. 

Чумакова та ін.]. – К.КНЕУ, 2011. – 364 с.  

5. Аудит: Підручник / Колектив провідних науковців та аудиторів-

практиків України (за загальною редакцією д.е.н., професора Петрик О.А) – 

К.КНЕУ, 2015. – 504 с. 

6. Бралатан В. П. Професійна етика : навч. посібник / В. П. Бралатан, І. В. 

Гуцаленко, Н. Г. Здирко. – К. : Центр учбової літератури, 2011. – 251 с 

7. Бутинець Ф.Ф., Войналович О.П., Томашевська І.Л. Організація 

бухгалтерського обліку: Підручник для студентів спеціальності 7.050106 

―Облік і аудит‖ вищих навчальних закладів. / За редакцією д.е.н., проф., 

Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 4-е вид., доп. і 

перероб. – Житомир: ПП ―Рута‖, 2005. – 528 с. 

8. Бідюк О.О. Облік і звітність в оподаткуванні : навч. посібник –

О.О. Бідюк, Є.Ю. Шара. –  К. : Центр учбової літератури, 2012. – 496 с. 

9. Бутинець Ф.Ф. Аудит : Підручник для студентів спеціальності ―Облік і 

аудит‖ вищих навчальних закладів. – 2-е вид., перероб. та доп. – Житомир : 

ПП ―Рута‖, 2002. – 672 с. 

10. Войнаренко М.П. Управлінський облік : підручник для вищ. 

навч.закладів / М.П. Войнаренко, Л.П. Радецька, Л.В. Овод. – Хмельницький: 

ХНУ, 2013. – 363 с. 

11. Голов С.Ф. Управленческий учт / С.Ф. Голов. – Х.: Фактор, 2009. – 

779 с. 

12. Горбатова Є.Ф. Контроль і ревізія: навч.-практ. посібник / Є.Ф. 

Горбатова. − Сімферополь: ДАІЙПІ, 2010. − 329 с. 

13.  Гуцаленко Л. В. Державний фінансовий контроль: Навч. посіб. [для 

студ. вищ. навч. закл.] / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий - К.: 

Центр учбової літератури, 2009. - 424 с. 

14. Державний фінансовий контроль: підручник/ Чумакова І.Ю., 

Шульга Н.В.; за аг. Ред.. О.А.Петрик.- К.КНЕУ, 2013.- 412 с. 

15.  Дікань Л.В. Контроль і ревізія: навч.посіб. / Л.В. Дікань – К.: Знання, 

2007. – 327с.  

16.  Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу в 

Україні та світі: колективна монографія / за ред. Л.В. Гуцаленко.- Вінниця: - 

2015.- 266 с. 

17.  Економічний аналіз: Навч. посіб. / Кол. авт. під кер. акад. НАНУ, 

проф. М. Г. Чумаченка. 2-ге вид. — К.: КНЕУ, 2003. — 556 с.  
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18.  Живко З.Б. Контрольно-ревізійна діяльність: навч. посібник / З.Б. 

Живко, І.О. Ревак, М.О. Живко. − К.: Алерта, 2012. − 496 с.  

19. Ковальчук К.Ф Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, 

розбір конкретних ситуацій: навч.посібник. / К.Ф.Ковальчук. – К. : Центр 

учбової літератури. – 2012. – 326 с. 

20. Косова Т.Д. Організація і методика економічного аналізу ; навч. 

посібник / Т.Д. Косова, П.М. Сухарев, Л.О. Ващенко, І.В. Гречина, Н.Е. 

Дєєва ; за заг. ред проф. Т.Д. Косової. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 

528 с. 

21.  Кужельний М. В., Лінник В. Г. Теорія бухгалтерського обліку: 

Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с.  

22. Мошенський С.З., Олійник О.В. Економічний аналіз : Підручник для 

студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів; / За ред. 

д.е.н., проф., Заслуженого діяча науки і техніки України Ф.Ф. Бутинця. – 2-ге 

вид., доп. і перероб. – Житомир : ПП ―Рута‖, 2007. – 704 с.  

23. Мулик Т. О.    Податкова система [Текст] : навчальний посібник / Т. 

О. Мулик, Н. Д. Фаюра, Н. Д. Глазко. - Вінниця : ТОВ "Консоль",2008.-328 с.  

24. Мулик Т. О. Облікова політика як інструмент управління 

оподаткуванням [Електронний ресурс] / Т. О. Мулик // Глобальні та 

національні проблеми економіки. — 2015. — берез. (Вип. 4). — С. 1007-

1012.-Режим доступу: http://global-national.in.ua/archive/4-2015/211.pdf  

25. Олійник О.В. Економічний аналіз: Практикум для студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності 7.050106 ―Облік і аудит‖; За ред. проф. 

Ф.Ф. Бутинця– Житомир : ПП ―Рута‖, 2003. – 496 с. 

26.  Павлюк В.В. Контроль і ревізія: навч. посібник / В.В. Павлюк, В.М. 

Сердюк, Ш.М. Акаєв. − К.: Центр навчальної літератури, 2006. − 196с.  

27.  Податок на доходи фізичних осіб: Навч. посіб. / Правдюк Н.Л., 

Подолянчук О.А., Іщенко Я.П., Любар О.О.; За ред. Н.Л. Правдюк. – 

Вінниця: ТОВ «Фірма «Планер», 2012. – 168 с. (Гриф МОН, мол спорту 

України (Лист №1/11-589 від 18.01.2012)) 

28.  Покропивний С. Ф. та ін. Економіка підприємства: Підручник — за 

ред. С. Ф. Покропивного. — 3-тє вид. без змін— К.: КНЕУ, — 2006.  

29. Правдюк Н.Л. , Корпанюк Т.М. та ін.. Сучасні тенденції, новації 

перспективи розвитку фінансового механізму та обліково-аналітичного 

забезпечення економічного розвитку діяльності суб’єктів  господарювання: 

теорія, методика, практика (колективна монографія) / під ред.. Н.Л. 

Правдюк.-Вінниця: видав-ництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2014. 

30. Собко В.В. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. 

Посіб.- К.: КНЕУ, 2006.- 526 с. 

31. Хом’як Р.Л. Контроль і ревізія: Навчальний посібник / Р.Л. Хом’як, 

Н.С. Станасюк; за ред. Р.Л.Хом’яка, Н.С.Станасюк. – Львів: Магнолія 2006, 

2011. – 315с.  

32. Фінансовий облік: підручник: у 2ч.-ч.1/[Бондар М.І., Єфіменко В.І., 

Ловінська Л.Г.]; за заг.ред. М.І.Бондаря та Л.Г. Ловінської.-К.:КНЕУ, 2012.-

553(7)с.  

http://91.219.144.9/cgi-bin/irbis64r_14/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=NUBIP&P21DBN=NUBIP&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9C%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA,%20%D0%A2.%20%D0%9E.
http://global-national.in.ua/archive/4-2015/211.pdf
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33. Фінансовий облік [Текст]: підручник. Ч. 2 / [М. І. Бондар, В. І. 

Єфіменко, Л. Г. Ловінська та ін.] ; за заг. ред.: М. І. Бондаря, Л. Г. Ловінської; 

М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ "Київський нац. екон. 

ун-т ім. В. Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 590 с.  

34. Чернелевський Л.М., Беренда Н.І. Аудит: теорія і практика. Навч. 

посіб. – К.: Хай-Тек Прес, 2008. – 560с.  

35. 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. 

36. Шпанковська Н.Г. Аналіз господарської діяльності: теорія, методика, 

розбір конкретних ситуацій : навч. посібник / Н.Г. Шпанковська, 

Г.О. Король, К.Ф. Ковальчук та ін. ; за ред. К.Ф. Ковальчука. – К. : «Центр 

учбової літератури», 2012. – 328 с. 

 

Рекомендовані нормативні джерела 

1. Загальнодоступний інформаційно-довідковий ресурс (ЗІР) ДФС 

України –[Електронний ресурс] режим доступу http://zir.minrd.gov.ua/main. 

2. Закон України ―Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні‖, затв. 16.07.99 р. № 996-ХІV. 

3. Закон України «Про аудиторську діяльність» 

1. Міжнародні стандарти аудиту [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

https://uk.wikipedia.org/wiki/  

2. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності, 

затверджені Наказом Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://dtkt.com.ua/show/2cid110035.html#top. 

3. Накази Міністерства фінансів України, Державної податкової 

адміністрації, Узагальнюючі податкові консультації. 

4. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності», затверджені Наказом Міністерства фінансів 

України від 07.02.2013 р. № 73. 

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 

«Консолідована фінансова звітність». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про утворення Державної 

аудиторської служби України» від 28.10.2015 р. №868 

7. П(С)БО 10 ―Дебіторська заборгованість‖, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237. 

8. П(С)БО 12 ―Фінансові інвестиції‖, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 26 квітня 2000 року № 9. 

9. П(С)БО 13 ―Фінансові інструменти‖, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559. 

10. П(С)БО 14 ―Оренда‖, затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 28 липня 2000 року № 181. 

11. П(С)БО 17 ―Податок на прибуток‖, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353. 

http://zir.minrd.gov.ua/main
http://dtkt.com.ua/show/2cid110035.html#top
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12. П(С)БО 18 ―Будівельні контракти‖, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 28 квітня 2001 р. № 205. 

13. П(С)БО 19 ―Об’єднання підприємств‖, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 7 липня 1999 року № 163. 

14. П(С)БО 20 ―Консолідована фінансова звітність‖, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року № 176. 

15. П(С)БО 21 ―Вплив змін валютних курсів‖, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 р. № 193. 

16. П(С)БО 27 ―Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність‖, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 7 

листопада 2003 року № 617. 

17. П(С)БО 29 ―Фінансова звітність за сегментами―, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412. 

18. П(С)БО 30 ―Біологічні активи‖, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 18 листопада 2005 року № 790. 

19. П(С)БО 32 ―Інвестиційна нерухомість‖, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 2 липня 2007 р. № 779. 

20. П(С)БО 6 ―Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах‖, 

затверджене наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року 

№ 137. 

21. П(С)БО 7 ―Основні засоби‖, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 27 квітня 2000 року № 92. 

22. П(С)БО 8 ―Нематеріальні активи‖, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242. 

23. П(С)БО 9 ―Запаси‖, затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 20 жовтня 1999 року № 246. 

24. Податковий кодекс України. 

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 ―Виправлення 

помилок у фінансовій звітності‖ , затверджене наказом Мінфіну від 

28.05.1999 р. № 137. 


