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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму вступного іспиту до аспірантури Волинського національного університету 

імені Лесі Українки розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту», постанови КМУ від 23.03.2016 р. № 261  «Про затвердження Порядку підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)» зі змінами та доповненнями, Національної рамки 

кваліфікацій України, Положення про здобуття наукового ступеня (атестацію) доктора 

філософії у Волинському національному університеті імені Лесі Українки, Положення про 

підготовку доктора філософії у Волинському національному університеті імені Лесі 

Українки. 

Вступники, які претендують на освоєння освітньо-наукової програми третього 

(освітньо-наукового) рівня вищої освіти підготовки доктора філософії, повинні володіти 

ступенем магістра (або освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста) та проявити здібності 

до оволодіння компетентностями, відповідними дев‘ятому рівню кваліфікацій Національної 

рамки кваліфікацій, прийнятої Постановою Кабінету міністрів України від 23 листопада 

2011 р. № 1341 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 червня 2020 р. № 

519). 

Програма іспиту орієнтована на вступників на здобуття освітнього ступеня доктора 

філософії зі спеціальності 071 Облік і оподаткування. Іспит проводиться за фахом. Згідно з 

вимогами абітурієнт повинен продемонструвати комплекс загальнотеоретичних та 

практичних знань зі спеціальності, яка в свою чергу орієнтована на вивчення методологічних 

і науково-прикладних аспектів, виявлення закономірностей, методику облікового 

забезпечення та організацію облікових процесів суб’єктів господарювання, дотримання 

законодавства з оподаткування, оцінювання вартості майна і бізнесу, аналізу інвестиційних 

проектів, діагностики фінансового стану суб’єктів господарювання, формування, розподілу й 

використання фінансових ресурсів державного, приватного та корпоративного сектору 

економіки, тощо. Ці завдання відповідають кваліфікаційним вимогам передбаченим 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістра» чи «спеціаліста» зі спеціальності 071 Облік і 

оподаткування або суміжних спеціальностей. 

Метою вступного фахового випробування зі спеціальності – відбір до навчання в 

аспірантурі осіб, які продемонстрували найвищий рівень засвоєння фундаментальних та 

прикладних знань та вмінь, отриманих в результаті вивчення циклу дисциплін, передбачених 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» і «спеціаліст» різних спеціальностей. 

Програма вступного іспиту містить такі змістовні блоки: «Основи бухгалтерського 

обліку (загальна теорія)», «Фінансовий облік», «Управлінський облік», «Організація 

бухгалтерського обліку», «Економічний і фінансовий аналіз», «Аудит: організація і 

методика», «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті» та «Оподаткування». 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб до аспірантури за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування проводиться у формі усного іспиту. Для вступу до 

аспірантури білет для проведення фахових вступних випробувань складається з 3 питань. 

Пропонований варіант програми передбачає чітке структурування і розподіл навчального 

матеріалу за основними темами. Виклад основних положень тем деталізовано, що 

полегшує абітурієнту пошук літературних джерел і орієнтирів для підготовки до іспиту 

під час вступних випробувань. 

Перевірка знань з питань, передбачених цією програмою дає достатні підстави для 

висновку про рівень підготовки здобувачів для вступу у Волинський національний 

університет імені Лесі Українки за спеціальністю 071 Облік і оподаткування на здобуття 

ступеня доктор філософії. 



ТЕМАТИЧНИЙ ВИКЛАД ЗМІСТУ ПРОГРАМИ ВСТУПНИХ ІСПИТІВ 

 

ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ (ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ) 

 

Бухгалтерський облік в системі управління і світової економіки.  

Поняття та сутність господарського обліку. Його значення та роль в управлінні 

народним господарством. Історичні аспекти розвитку обліку. Види обліку та нормативно-

правова база їх регулювання, їх відмінні особливості і взаємозв’язок. Сутність та 

особливості бухгалтерського обліку. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку, 

принципи та вимоги до його ведення. 

Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Загальна характеристика предмету бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського 

обліку. Господарські засоби та їх класифікація за складом та розміщенням і за 

функціональною роллю в суспільному відтворенні. Джерела утворення господарських 

засобів та їх класифікація. Господарські процеси  як об’єкт бухгалтерського обліку. 

Загальна характеристика методу бухгалтерського обліку. Характеристика елементів 

методу бухгалтерського обліку. Взаємозв’язок між предметом та методом 

бухгалтерського обліку.  

Бухгалтерський баланс 

Бухгалтерський баланс: визначення, значення і використання. Бухгалтерський 

баланс як спосіб узагальнення наявності господарських засобів та джерел їх формування. 

Класифікація балансів. Зміст, побудова та структура балансу. Зміст балансової формули. 

Критерії віднесення цінностей до активів. Визначення активу і пасиву балансу. Статті 

балансу та їх групування. Економічне, юридичне та облікове трактування активу і пасиву 

балансу. Способи групування господарських засобів та джерел їх формування в балансі. 

Рівність активу і пасиву балансу та їх обумовленість. Державна регламентація побудови 

балансу. Види і форм балансу. Бухгалтерський баланс як джерело інформації про 

фінансовий стан підприємства. Господарські операції і господарські факти та їх 

характеристика. Зміни, які викликають господарські операції (факти) в складі засобів 

підприємства і джерел їх формування. Типи господарських операцій.  

Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Призначення і будова 

активних, пасивних та активно-пасивних рахунків. Порядок відкриття бухгалтерських 

рахунків на підставі балансу. Порядок відображення господарських операцій на рахунках, 

визначення оборотів та кінцевих залишків (сальдо). Подвійний запис, його суть і 

значення. Визначення бухгалтерського проведення (запису) і кореспонденції рахунків. 

Прості і складні бухгалтерські проведення. Хронологічні і систематичні записи, їх суть і 

призначення. Поділ рахунків на синтетичні та аналітичні. Визначення і характеристика 

синтетичних рахунків. Визначення і характеристика аналітичних рахунків. Субрахунки, 

їх визначення і призначення. Послідовність запису господарських операцій в облікові 

регістри синтетичного і аналітичного обліку. Оборотні відомості за аналітичними 

рахунками, їх види, призначення і порядок складання. Оборотні відомості за 

синтетичними рахунками, їх види, призначення і порядок складання. Методика і техніка 

звірки оборотів аналітичних і синтетичних рахунків. Взаємозв’язок між балансом і 

рахунками. 

Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку 

Принципи класифікації рахунків. Класифікація рахунків стосовно балансу. 

Класифікація рахунків за економічним змістом. Характеристика рахунків обліку 

господарських засобів (активів). Характеристика рахунків обліку джерел формування 

господарських засобів. Класифікація рахунків за призначенням і структурою. Основні 

рахунки, їх види, призначення і будова (матеріальні, грошові, власного капіталу, 

розрахункові). Регулюючі рахунки, їх класифікація, призначення і будова (доповнюючи, 



контрарні, контрарно-доповнюючі). Операційні рахунки, їх класифікація, призначення і 

будова (збірно-розподільчі, бюджетнорозподільчі, калькуляційні, номінальні). Фінансово-

результативні рахунки та їх характеристика. Позабалансові рахунки, їх призначення, 

будова і особливості. План рахунків бухгалтерського обліку, принципи його будови і 

значення.  

Облік основних господарських процесів 

Основні показники господарської діяльності. Сутність вартісного вимірювання, його 

необхідність і значення. Бази оцінок. Методи оцінок та їх характеристика. Оцінювання як 

елемент методу бухгалтерського обліку. Калькулювання як елемент методу 

бухгалтерського обліку. Види калькуляції та об’єкти калькулювання. Облік процесу 

постачання. Загальні принципи обліку процесу придбання предметів праці. Методика і 

техніка складання розрахунку розподілу транспортно-заготівельних витрат. Облік 

процесу придбання засобів праці. Облік процесу виробництва. Класифікація витрат. 

Облік та розподіл загальновиробничих витрат. Призначення і структура рахунка 23 

«Виробництво». Методи обліку витрат. Методика визначення фактичної собівартості 

випущеної продукції. Облік адміністративних витрат. Облік процесу реалізації. Методика 

і техніка визначення фінансових результатів від реалізації продукції. Облік формування 

фінансових результатів на рахунках бухгалтерського обліку. Облік використання 

прибутку на рахунках бухгалтерського обліку.  

Документація і інвентаризація 

Характеристика бухгалтерського документа як носія обліково-економічної 

інформації. Функції документа в бухгалтерському обліку. Документація як елемент 

методу бухгалтерського обліку. Вимоги до змісту й оформлення документів відповідно до 

Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність» і Положення про 

документальне забезпечення записів в бухгалтерському обліку. Класифікація документів: 

за призначенням, за ступенем узагальнення даних, за місцем складання, за способом 

використання, за технікою складання і опрацювання. Порядок перевірки й опрацювання 

документів. Документооборот, його організація. Організація зберігання документів. 

Інвентаризація, її значення і види. Порядок проведення й оформлення інвентаризації. 

Виявлення результатів інвентаризації і відображення їх в обліку.  

Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку 

Облікові регістри, їх види. Форми облікових регістрів. Методика і техніка облікової 

реєстрації. Помилки в бухгалтерських записах, способи їх виявлення і виправлення. Суть 

коректурного способу виправлення помилок. Застосування способу виправлення помилок – 

«червоне сторно». Умови застосування способу виправлення помилок – додаткових записів. 

Форми бухгалтерського обліку: суть та історичний розвиток. Сучасні форми бухгалтерського 

обліку, їх характеристики і застосування (меморіально-ордерна, Журнал-Головна, 

журнально-ордерна, проста та спрощена, автоматизована (комп’ютерна) форми 

бухгалтерського обліку).  

Основи фінансової звітності 

Поняття звітності, вимоги і класифікація. Основні вимоги до фінансової звітності та 

принципи її побудови. Нормативне регулювання порядку складання та подання фінансової 

звітності. Принципи складання фінансової звітності. Склад фінансової звітності, її подання і 

оприлюднення. Зміст і форма бухгалтерського балансу (звіту про фінансовий стан). Зміст і 

форма звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід).  

Основи організації бухгалтерського обліку 

Основні передумови раціональної організації бухгалтерського обліку. План організації 

бухгалтерського обліку на підприємстві. Державне управління обліком і звітністю в країні. 

Форми побудови бухгалтерського обліку. Організація і ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві. Облікова політика підприємства. 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 



 

Основи побудови фінансового обліку. 

Фінансовий облік у системі управління підприємством. основні принципи 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Правове регулювання обліку в Україні. 

Фінансовий облік та облікова політика, їх взаємозв'язок.  

Облік грошових коштів. 

Облік готівкових грошових коштів в касі підприємства. Документування операцій з 

надходження та витрачання готівкових грошових. Облік коштів на поточних рахунках у 

банку в національній (іноземній) валюті. Документальне оформлення операцій з руху 

грошових коштів на поточних рахунках в банках. Облік наявності та руху інших коштів 

підприємства (грошових документів та грошових коштів в дорозі).  

Облік фінансових інвестицій. 

Сутність, класифікація, оцінка та порядок визнання фінансових інвестицій. Облік 

фінансових інвестицій за методом ефективної ставки відсотка. Облік фінансових інвестицій 

за методом участі в капіталі. Особливості обліку поточних фінансових інвестицій.  

Облік дебіторської заборгованості. 

Сутність дебіторської заборгованості, її класифікація та порядок визнання. Облік 

дебіторської заборгованості за продукцію (товари, роботи, послуги). Методи створення та 

облік резерву сумнівних боргів. Документування та облік розрахунків з підзвітними особами. 

Облік розрахунків за претензіями. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. 

Визнання, оцінка та особливості обліку довгострокової дебіторської заборгованості.  

Облік виробничих запасів та МШП. 

Види виробничих запасів підприємства та їх характеристика. Облік операцій з 

надходження виробничих запасів. Облік операцій з вибуття виробничих запасів. Методи 

оцінювання запасів при вибутті, особливості їх практичного використання. Облік 

транспортно-заготівельних витрат та особливості їх розподілу. Документальне оформлення 

наявності виробничих запасів та операцій з їх надходження та вибуття. Документування та 

облік наявності й руху малоцінних та швидкозношуваних предметів (МШП). 

Облік витрат виробництва та готової продукції. 

Сутність виробничих витрат, порядок їх визнання та класифікація. Облік та 

документування прямих витрат на виробництво продукції. Облік загальновиробничих 

витрат, особливості їх розподілу. Оцінка залишку незавершеного виробництва, її вплив на 

формування виробничої собівартості готової продукції. Облік наявності та руху готової 

продукції. Втрати від браку готової продукції, документування та особливості обліку. 

Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів та 

нематеріальних активів 

Сутність, класифікація, порядок визнання й оцінка основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів. Нематеріальні активи: їх класифікація, оцінка та 

порядок визнання. Капітальні інвестиції підприємства: порядок їх визнання, класифікація та 

облік. Документальне оформлення наявності основних засобів та операцій з їх надходження 

та вибуття. Облік операцій з надходження основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів. Облік операцій з вибуття (використання) основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів. Облік наявності та руху нематеріальних активів 

підприємства. Амортизація основних засобів: порядок нарахування та облік. Облік 

переоцінки об'єктів основних засобів. Облік операцій з підтримання об'єктів основних 

засобів в робочому стані та їх поліпшення. Облік необоротних активів та груп вибуття, 

утримуваних для продажу.  

Облік власного капіталу 

Поняття про статутний капітал, особливості його утворення. Формування та облік 

статутного капіталу при різних формах власності. Облік додаткового та резервного капіталу. 

Особливості побудови обліку вилученого та неоплаченого капіталу. Забезпечення майбутніх 

витрат і платежів, порядок їх визнання та особливості обліку.  



Облік зобов'язань. 

Облік короткострокових кредитів банку в національній (іноземній) валюті. Особливості 

обліку довгострокових кредитів. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Облік розрахунків за податками й платежами. Облік розрахунків за обов'язковим державним 

соціальним страхуванням. Облік розрахунків з кредиторами за іншими операціями. Визнання 

та оцінка довгострокових зобов‘язань за облігаціями, особливості побудови їх обліку. Оцінка 

та облік довгострокових зобов‘язань з оренди.  

Облік праці та її оплати. 

Документальне оформлення та методика нарахування заробітної плати персоналу: 

основної, додаткової, інших видів оплат. Облік розрахунків з персоналом по оплаті праці. 

Облік створення та використання забезпечень на оплату відпусток працівникам 

підприємства. 

Облік витрат діяльності. 

Витрати діяльності: їх сутність та класифікація. Облік витрат основної діяльності 

підприємства. Облік адміністративних витрат та витрат на збут. Особливості обліку інших 

операційних витрат підприємства. Облік витрат від здійснення фінансових операцій. Облік 

інших витрат підприємства.  

Облік доходів та фінансових результатів. 

Доходи підприємства: їх сутність, класифікація та особливості визнання. Облік доходів 

основної діяльності підприємства. Облік інших операційних доходів. Облік доходів від 

здійснення фінансових операцій. Облік інших доходів підприємства. Облік фінансових 

результатів від здійснення операційної діяльності. Облік результатів діяльності від 

здійснення фінансових операцій. Облік фінансових результатів від іншої діяльності 

підприємства. 

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
 

Цілі та зміст управлінського обліку. 

Суть і функції управлінського обліку. Взаємозв‘язок та відмінності фінансового та 

управлінського обліку за змістом, цілями, користувачами інформації та іншими ознаками.  

Класифікація витрат діяльності суб’єкта господарювання. 

Групування витрат за елементами та функціями. Склад матеріальних витрат. Склад 

витрат на оплату праці. Групування витрат з метою калькулювання та визначення 

фінансового результаті діяльності. Групування витрат для прийняття управлінських рішень. 

Групування витрат з метою контролю та оцінювання результату діяльності. 

Калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). 

Суть калькулювання. Види калькуляцій (кошторисні, нормативні, планові, фактичні). 

Особливості обліку та розподілу загальновиробничих (накладних витрат). Характеристика 

відхилень загальновиробничих (накладних витрат) та їх облік. Позамовний метод обліку 

витрат та калькулювання. Попроцесний метод обліку витрат та калькулювання. Облік втрат 

від браку. 

Система обліку витрат «директ-кост» (маржинальний облік). 

Суть системи директ-кост. Суть маржинального доходу, підходи до його визначення та 

можливості його використання в управлінні діяльністю підприємства. Методика формування 

собівартості виготовленої і реалізованої продукції в системе директ-кост. Простий та 

розвинутий директ-кост, їхні переваги та недоліки. 

Система обліку «стандарт-кост». 

Особливості системи стандарт-кост. Характер і методика встановлення стандартів. 

Порядок визначення та інтерпретації відхилень фактичних значень показників діяльності від 

стандартів (виручка, матеріальні витрати, витрати на оплату праці, змінні загально виробничі 

витрати, постійні загальновиробничі витрати). Порівняння системи стандарт-кост і 

нормативного обліку витрат. 



Система функціональної собівартості (АВС калькулювання) 

Система функціональної собівартості: сутність, переваги та недоліки. Порядок 

визначення драйверів та пулів витрат. Методика формування собівартості НЗВ та 

виготовленої продукції в системі функціональної собівартості.  

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Мета, завдання та зміст аналізу ―витрати-обсяг-прибуток‖. Припущення аналізу 

―витрати-обсяг-прибуток‖. Методи аналізу ―витрати-обсяг-прибуток‖. Визначення точки 

беззбитковості, запасу міцності, операційного важеля та інших аналітичних показників. 

Графічні методи аналізу.  

Аналіз релевантності інформації для прийняття поточних управлінських рішень 

Поняття про релевантність облікової інформації та її вплив на прийняття рішень. 

Аналіз рішення «виробляти або купувати». Аналіз рішення «прийняття або відмова від 

спеціального замовлення». Аналіз рішення» припинення діяльності збиткового сегмента». 

Формування оптимальної виробничої програми. Рішення щодо ціноутворення. Рішення щодо 

управління запасами. Прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику  

Аналіз інформації для прийняття інвестиційних рішень 

Визначення релевантної інформації, пов‘язаної зі здійсненнім проектів капітальних 

інвестицій. Методи оцінювання проектів капітальних інвестицій на основі чистої 

теперішньої вартості та внутрішньої норми прибутковості. Методи, що не враховують 

вартості грошей з урахуванням часу: період окупності і облікова норма прибутковості. 

Бюджетування і контроль витрат, доходів і фінансових результатів діяльності 

підприємства 

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції. Види 

і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. Порядок 

складання і призначення бюджету продажів, бюджету виробництва, бюджету придбання і 

використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету загальновиробничих витрат, 

бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика і техніка контролю за 

виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких бюджетів. Аналіз 

відхилень з використанням гнучкого бюджету.  

Облік і контроль результатів діяльності за центрами відповідальності 

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та оцінки 

діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік і оцінка 

діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття про 

трансфертні ціни та їх застосування.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 
 

Бухгалтерський облік в системі управління підприємством. 

Вимоги, що ставляться до організації бухгалтерського обліку. Системний підхід до 

організації бухгалтерського обліку. Організація як система методів. Предмет і об‘єкти 

організації бухгалтерського обліку. Поетапна побудова бухгалтерського облікового процесу. 

Характеристика окремих етапів.  

Способи здійснення облікового процесу. 

Класифікація об‘єктів організації бухгалтерського обліку. Методи організації 

бухгалтерського обліку. Характеристика окремих методів. Загальна побудова облікового 

процесу. Обліковий процес як сукупність та об‘єкт організації. Етапи облікового процесу.  

Об‘єкти організації облікового процесу: номенклатура, носії облікової інформації, рух 

носіїв. Організація облікових номенклатур. Сутність облікових номенклатур. Структура 

облікової інформації. Облікова номенклатура первинного обліку. Облікова номенклатура 

поточного обліку. Облікова номенклатура підсумкового обліку.  

Організація відображення облікової інформації. 



Особливості бухгалтерського процесу обліку. Методика вибору способу відображення 

носіїв облікової інформації. Організація відображення та вибору носіїв облікової інформації 

на окремих етапах облікового процесу: у первинному, поточному, підсумковому обліку. 

Методика та техніка розробки форм носіїв облікової інформації на окремих етапах 

облікового процесу.  

Організація роботи облікового апарату. 

Призначення та функції бухгалтерії. Кваліфікаційні та етичні вимоги до працівників 

обліку. Регламентація обов‘язків облікових працівників. Матеріальна, дисциплінарна, 

адміністративна та кримінальна відповідальність бухгалтерів. Організація електронного 

документообігу та порядок зберігання електронних документів. Електронний цифровий 

підпис та порядок його використання. Організація складання і подання консолідованої 

звітності підприємства. Організація складання і подання статистичної звітності 

підприємства. Порядок застосування електронного підпису в умовах захисту конфіденційної 

інформації підприємства. Нові методи захисту даних в системах електронної обробки даних. 

Порядок притягнення до відповідальності працівників бухгалтерії за умов втрати 

конфіденційної інформації.  

Організація документообороту та документопотоків облікового процесу. 

Основні поняття. Стадії документообороту. Форми організації. Види графіків 

документообігу.  

Особливості організації документообороту та документопотоків облікового процесу на 

різних етапах: первинного, поточного та підсумкового обліку.  

Контрольний процес як складова бухгалтерської системи. 

Загальна побудова контрольного процесу. Контрольний процес як сукупність та об‘єкт 

організації. Етапи контрольного процесу. Об‘єкти організації контрольного процесу: 

номенклатура, носії контрольної інформації, рух носіїв. Організація контрольних 

номенклатур. Сутність контрольних номенклатур та їхня структура. Організація 

електронного документообороту. 

Організація відображення контрольної інформації .Організація відображення 

контрольної інформації на різних етапах контрольного процесу. Організація диджиталізації 

контрольного процесу. Організація внутрішніх перевірок діяльності окремих підрозділів. 

Особливості методів перевірки окремих підрозділів: невиробничих, виробничих тощо. 

Загальна побудова процесу перевірки на підприємстві. 

Особливості організації бухгалтерського обліку в розрізі об‘єктів обліку – активів, 

капіталу, зобов‘язань. 

Особливості організації бухгалтерського обліку грошових коштів. Особливості 

організації бухгалтерського обліку фінансових інвестицій. Особливості організації 

бухгалтерського обліку запасів. Особливості організації бухгалтерського обліку 

нематеріальних активів. Особливості організації бухгалтерського обліку витрат, доходів та 

фінансових результатів. 

Принципи організації праці бухгалтерів. 

Елементи організації, поділ праці. 

Нормування праці облікових працівників. Види норм. Типові норми. Визначення 

чисельності облікового персоналу. Особливості організації роботи керівника облікової 

служби. 

Організація інформаційного та програмного забезпечення обліку. 

Організація технічного забезпечення обліку. Особливості організації технічного 

забезпечення бухгалтерського обліку в умовах застосування комп‘ютерних технологій. 

Організація ергономічного забезпечення обліку. Мотивація працівників бухгалтерії. 

Організація соціального забезпечення працівників бухгалтерії. 

Загальні положення, основні завдання та функції працівників бухгалтерії. 

Організаційна побудова бухгалтерії. Форми організації роботи бухгалтерії. Типи 

організаційних структур бухгалтерії. 



Організаційні регламенти з обліку. 

Методика розробки організаційно-правових регламентів бухгалтерського обліку: 

розробка графіків, посадових інструкцій, положень різного характеру. 

Бухгалтерський облік в системі управління підприємства. Розробка методичних 

матеріалів тощо. Методика розробки наказу про облікову політику підприємства: зміст, 

структура наказу про облікову політику. Основні етапи робіт з підготовки наказу про 

облікову політику. 

Організація планування розвитку бухгалтерського обліку. 

Організація проектування розробок з бухгалтерського обліку та впровадження 

результатів у практику діяльності підприємств. Методика визначення ефективності 

бухгалтерських розробок, впроваджених у практику підприємства. 

 

ЕКОНОМІЧНИЙ І ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Сутність економічного аналізу, його роль в управлінні підприємством та основні 

завдання. 

Предмет, об‗єкти та суб‗єкти економічного аналізу. 

Зміст та основні завдання, що стоять перед економічним аналізом. 

Фактори та резерви та їх класифікація. Функціональна та цільова орієнтація 

економічного аналізу. Функції економічного аналізу 

Види економічного аналізу, їх класифікація та сфери застосування. 

Метод економічного аналізу. Класифікація методичних прийомів аналізу залежно від 

цілей та інформаційних можливостей. Особливості стратегічного аналізу, соціально-

економічного аналізу, функціонально-вартісного аналізу. 

Система показників діяльності підприємства та їх класифікація. 

Абстрактно-логічні (якісні) прийоми економічного аналізу, їх сутність, функціональна 

спрямованість та сфери застосування. 

Сутність прийомів елімінування. 

Методика розрахунку впливу факторів за допомогою способу ланцюгових підстановок. 

Сутність прийомів елімінування. Методика розрахунку впливу факторів за допомогою 

способу абсолютних різниць. Сутність прийомів елімінування. Методика розрахунку впливу 

факторів за допомогою способу відносних різниць. Сутність прийомів елімінування. 

Методика застосування прийому пропорційного ділення. 

Використання в економічному аналізі прийомів порівняння, групування, рядів 

динаміки, середніх та відносних величин. 

Методика факторного аналізу 

Інформаційна база аналізу. Види економічної інформації, які використовуються в 

аналізі. 

Організація економічного аналізу на підприємстві. 

Основні етапи аналітичного дослідження. Інформаційно-методичне забезпечення 

економічного аналізу. 

Прийоми перевірки достовірності інформації. Узагальнення, оформлення та 

використання результатів аналізу. 

Роль, значення та напрями фінансового аналізу за даними фінансової звітності. 

Склад та інформаційний зміст фінансової звітності підприємств. 

Аналіз майнового стану підприємства за даними фінансової звітності (вертикальний та 

горизонтальний аналіз активів). Аналіз фінансової стійкості підприємства. 

Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства. Аналіз оборотності запасів, 

дебіторської і кредиторської заборгованості. Загальний аналіз власного капіталу та 

зобов‘язань підприємства. 

Аналіз ефекту фінансового левериджу. 



Значення, завдання аналізу фінансових результатів. Звіт про фінансові результати як 

джерело інформації аналізу фінансових результатів. 

Загальний порівняльний аналіз та аналіз динаміки і структури фінансових результатів 

від звичайної діяльності. Аналіз фінансових результатів від операційної та іншої звичайної 

діяльності. Факторний аналіз валового та операційного прибутку. 

Аналіз відносних показників прибутковості діяльності підприємства, рентабельності 

окремих видів продукції та показників інвестування. 

Коефіцієнтний аналіз руху грошових коштів. 

Методика аналізу обсягу, структури та динаміки інвестицій. Методи оцінки 

інвестиційних проектів. Методика маржинального аналізу (аналізу точки беззбитковості 

роботи підприємства). Аналітичне обґрунтування виробничої програми з метою максимізації 

доходу та операційного прибутку на основі АВС-аналізу, функціонально-вартісного аналізу, 

маржинального аналізу. 

Аналіз ритмічності випуску продукції. 

Методика аналізу інноваційного розвитку підприємства. Види та класифікація 

виробничих ресурсів підприємства. 

Аналіз використання персоналу підприємства. 

Аналіз використання основних засобів підприємства. Аналіз використання 

матеріальних ресурсів підприємства. Аналіз виробничого потенціалу підприємства та 

організаційно-технічного рівня виробничого процесу. 

Загальна схема формування витрат підприємства та їх аналізу, інформаційні 

джерела аналізу. 

Аналіз виконання кошторису виробничих витрат за елементами, статтями, місцями 

виникнення витрат, центрами відповідальності, об'єктами калькуляції. 

Аналіз матеріальних витрат та витрат на оплату праці. 

Аналіз загальновиробничих, адміністративних та інших операційних витрат. 

Аналіз собівартості окремих видів продукції . Обґрунтування плану реалізації 

продукції (робіт) підприємства для досягнення стратегічних цілей підприємства. 

Методика факторного аналізу собівартості реалізованої продукції а основні напрями її 

зниження. Аналіз витрат на 1 грн. реалізованої продукції. 

 

АУДИТ: ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА 

 

Поняття, значення та сутність аудиту в ринкових умовах. 

Аудит, аудиторські послуги, аудиторська діяльність. Виникнення аудиту та його 

становлення і розвиток у світовій та національній практиці. Мета та загальні вимоги 

стосовно аудиту фінансової звітності. Предмет, метод і об‘єкти аудиту. Характерні риси 

аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг. Постулати аудиту. 

Організаційні засади аудиторської діяльності та її регулювання. 

Організація аудиторської діяльності в Україні та її особливості у зарубіжних країнах. 

Міжнародні та національні професійні організації бухгалтерів і аудиторів. Професійне 

самоврядування аудиторів в Україні. Підготовка аудиторів та їх атестація. Порядок 

безперервного професійного навчання аудиторів. Аудитор і аудиторська фірма, їх статус, 

права, обов‘язки та відповідальність. Реєстрація аудиторів та суб‘єктів аудиторської 

діяльності. Транснаціональні аудиторські компанії та особливості їх функціонування на 

світовому та національному рівні. 

Поняття та види законодавчого та нормативного забезпечення аудиторської 

діяльності в Україні. 

Нормативні документи Європейського Союзу (Європейського парламенту та Ради 

Європи) стосовно здійснення аудиторської діяльності. Закони України та інші нормативні 

акти, що регламентують здійснення аудиту в Україні. Суспільний нагляд за аудиторською 

діяльністю. Особливості проведення обов‘язкового аудиту та аудиту підприємств, що 



становлять суспільний інтерес. Регулювання аудиторської діяльності у світовій практиці. 

Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг, особливості їх розробки, введення в дію, побудови та застосування на 

національному рівні. Особливості законодавчого регулювання аудиту у зарубіжних країнах. 

Професійна етика аудиторів. 

Аудитор у суспільстві та вимоги до нього. Кодекс етики професійних бухгалтерів та 

його побудова. Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до всіх 

професійних бухгалтерів. Загрози недотримання фундаментальних принципів та застережні 

заходи. Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до професійних 

бухгалтерів у бізнесі. Фундаментальні принципи професійної етики, що застосовуються до 

професійних бухгалтерів у суспільній практиці. Особливості додержання принципів 

об‘єктивності та незалежності при виконанні аудиту, завдань з огляду та завдань з іншого 

надання впевненості. 

Забезпечення якості аудиторських послуг. 

Стандарти контролю якості. Обов‘язковий контроль якості аудиторських послуг. 

Організація проведення контролю якості аудиторських послуг Інспекцією із забезпечення 

якості та Аудиторською палатою України. Професійна відповідальність аудиторів та 

суб‘єктів аудиторської діяльності. Елементи системи контрою якості. 

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінки. 

Загальнонаукові та спеціальні методи та методичні прийоми в аудиті. Критерії оцінки 

аудитором фінансової звітності. 

Узгодження умов завдань з аудиту. 

Передумови для проведення аудиту. Прийняття зміни в умовах завдання з аудиту. 

Умови проведення регулярних аудиторських перевірок. Лист-угода про проведення аудиту. 

Договір на проведення аудиту. 

Оцінка системи внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту. 

Види внутрішнього контролю, їх місце, роль та особливості побудови суб‘єктами 

господарювання з різними організаційно-правовими формами. Зовнішній та внутрішній 

аудит в системі внутрішнього контролю. Поняття та складові системи внутрішнього 

контролю. 

Сутність аудиторського ризику та його складові. 

Методика визначення величини аудиторського ризику. Регулювання загального 

аудиторського ризику аудитором. Суттєвість в аудиті. Взаємозв‘язок між суттєвістю та 

аудиторським ризиком. Методика визначення рівня суттєвості. Поняття помилок і 

шахрайства та шляхи їх виявлення. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 

викривлення внаслідок шахрайства. Дії аудитора при виявленні помилок і шахрайства. 

Відповідальність аудитора за розгляд шахрайства під час аудиту. 

Послідовність проведення аудиту. 

 Організація процесу планування аудиту. Загальна стратегія та план проведення аудиту. 

Особливості планування першого аудиторського завдання. 

Аудиторські докази та їх документальне оформлення. 

Джерела та процедури отримання аудиторських доказів. Рівні надійності аудиторських 

доказів. Поняття аудиторської документації (робочих документів аудитора) та вимоги до неї. 

Забезпечення конфіденційності аудиторської документації. Права на аудиторську 

документацію (робочі документи аудитора), порядок її зберігання та використання. 

Методика аудиту окремих рахунків, господарських процесів та фінансової звітності. 

Аудит основних господарських процесів підприємств. 

Оцінка аудитором подій після звітного періоду та безперервності діяльності 

підприємства. Відповідальність аудитора за повідомлення інформації з питань аудиту 

фінансових звітів та про недоліки внутрішнього контролю найвищому управлінському 

персоналові. 

Аудиторський звіт та інші підсумкові документи.. 



Формулювання аудиторської думки у звіті незалежного аудитора. Модифікація думки у 

звіті незалежного аудитора. Підсумкові документи аудитора при виконанні завдань з аудиту 

спеціального призначення, інших завдань з надання впевненості та супутніх послуг. 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ І ТЕХНОЛОГІЇ В ОБЛІКУ ТА АУДИТІ 

 

Інформаційні системи в економіці: їх сутність та класифікація. 

Функціональні компоненти інформаційних систем. 

Об‘єктивна необхідність створення інформаційних систем обліку, їх роль в управлінні 

економічним об‘єктом. Загальна структура інформаційних систем обліку. Компоненти 

системи. 

Економічна інформація, її види та властивості. 

Інформаційні технології та їх класифікація. Диджитал-технології та їх вплив на 

професійну діяльність бухгалтерів і аудиторів. 

Інтегровані і спеціалізовані пакети прикладних програм (ППП) для вирішення завдань 

бухгалтерського обліку. 

Облік основних засобів і нематеріальних активів з використанням інформаційних 

технологій. 

Автоматизація обліку виробничих запасів та МШП. Автоматизація обліку готової 

продукції та її реалізації з використанням інформаційних технологій. Автоматизація обробки 

інформації з обліку праці та її оплати з використанням інформаційних технологій. 

Автоматизація обліку витрат на виробництво з використанням інформаційних технологій. 

Автоматизація обліку фінансово-розрахункових операцій з використанням інформаційних 

технологій. 

Організація автоматизованого обліку доходів, витрат, фінансових результатів та 

складання регламентної звітності. 

Аудит в умовах сучасних інформаційних технологій. 

Аудиторський ризик в комп‘ютерному середовищі. Аналітичні процедури в 

комп‘ютерному аудиті. Програмне забезпечення аудиторської діяльності. 

Безпека інформаційних систем. 

 

ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Податкова політика та її напрями в умовах реформування державного правління 

України. 

Принципи оподаткування. Прямі та непрямі податки. 

Зміст поняття "податкове прогнозування і планування". Фактори, які впливають на 

якість прогнозування і планування. Функції державного податкового менеджменту. 

Еволюція податкового менеджменту в Україні. Методи податкового прогнозування і 

планування. Прогнозування (планування) окремих податків і зборів. Напрями підвищення 

рівня податкового прогнозування та планування 

Поняття, склад, об´єкти та суб´єкти податкового адміністрування. Адміністрування 

податкового зобов´язання. Податкове повідомлення та податкова вимога. Адміністрування 

податкового боргу. 

Зміст податкового контролю. 

Порядок проведення перевірок суб´єктів підприємницької діяльності органами ДПС 

України. Основні причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування 

та методи їх виявлення 

Фіскальні технології та морально-етичні аспекти реалізації засад податкового 

менеджменту податковими органами. Податкова етика, закономірності сприйняття та 

податкового мислення платників податків 



Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як інформаційної основи 

податкових розрахунків. Первинні облікові документи. Підготовка фінансової звітності як 

основа податкової. Технологія підготовки та подання. 

Економічний аналіз в оцінці рівня податкового навантаження та ефективності 

податкових розрахунків: методи та система показників. Технологія використання контролю в 

податковому менеджменті. 

 



ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ 

 

1. Вимоги МСФЗ до звітності компаній, що консолідуються 

2. Виникнення та розвиток аудиту. Предмет, об’єкти, завдання та 

принципи аудиту. 

3. Інтегрована звітність підприємства, сутність та необхідність 

формування. 

4. Інформаційна база економічного аналізу. Система економічних 

5. показників як основа економічного аналізу господарської діяльності. 

6. Використання комп’ютерної техніки та програмного забезпечення 

при проведенні економічного аналізу. 

7. Метод бухгалтерського обліку, його складові та їх характеристика. 

8. Метод і методичні прийоми економічного аналізу, їх класифікація. 

9. Методика факторного аналізу. 

10. Облік зареєстрованого капіталу. Облік цільового фінансування та цільових надходжень.  

11. Синтетичний і аналітичний облік створення та використання резервів підприємства. 

12. Аналіз витрат діяльності підприємства. 

13. Аналіз ефективності зовнішньоекономічної діяльності. 

14. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами та 

ефективність їх використання. Аналіз матеріаломісткості продукції. 

15. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства. 

16. Аналіз наявності, ємності ринку і обсягу реалізації продукції (робіт, послуг). 

17. Аналіз наявності, руху та використання грошових коштів.  

18. Аналіз розрахунків з дебіторами та кредиторами. 

19. Аналіз обсягу виробництва продукції на підставі натуральних і вартісних показників. 

Аналіз асортименту і структури випуску продукції. 

20. Аналіз якості продукції 

21. Аналіз складу, технічного стану та руху основних засобів. Аналіз 

ефективності використання основних засобів. 

22. Аналіз собівартості продукції за статтями витрат. Аналіз 

комплексних статей витрат. 

23. Аналіз стану та забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. 

24. Аналіз ефективності використання робочої сили. Аналіз використання 

робочого часу. 

25. Аналіз фінансових результатів. Аналіз факторів зміни прибутку від 

реалізації. Аналіз розподілу прибутку та його використання. 

26. Аналіз фінансового стану підприємства. Узагальнення результатів 

аналізу фінансового стану підприємства та визначення шляхів фінансового 

оздоровлення. 

27. Аналіз фінансової стійкості та ліквідності підприємства. 

28. Аудиторський звіт: поняття та види. 

29. Бухгалтерська звітність підприємства: порядок заповнення та 

представлення за призначенням. 

30. Бухгалтерське відображення процесу реалізації готової продукції. 

31. Порядок визначення фінансових результатів від реалізації. 

32. Визнання резервів умовних зобов’язань та умовних активів. 

33. Облік інвестицій за методом участі в капіталі за МСФЗ 

34. Облік касових операцій і підзвітних сум.  

35. Облік операцій на рахунках в банку.  

36. Облік валютних операцій. 

37. Облік кредитних операцій. Облік векселів та облігацій. 

38. Облік надходження та вибуття нематеріальних активів. 



39. Облік надходження та вибуття основних засобів. Облік амортизації 

та зносу основних засобів. 

40. Облік операцій з припинення діяльності підприємств. 

41. Облік процесу об’єднання підприємств. Облік гудвілу. 

42. Методика аналізу беззбитковості продукції підприємства 

43. Місце та значення економічного аналізу в системі управління 

підприємством. 

44. Нормативна регламентація аудиту в Україні. Використання 

міжнародних стандартів у практиці аудиту. 

45. Облік експортно-імпортних операцій.  

46. Організаційні аспекти економічного аналізу. Форми і процедури 

організації аналітичної роботи. 

47. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві в умовах 

застосування аутсорсингу. 

48. Організація і методика аудиту повноти і достовірності фінансової 

звітності підприємства 

49. Організація комп’ютерної системи бухгалтерського обліку на 

підприємстві: передумови та основні принципи.  

50. Організація облікового процесу на підприємстві: елементи та методи. 

51. Організація праці облікового персоналу та його правовий статус. 

52. Організація системи внутрішнього аудиту на підприємстві. 

53. Організація аудиторської діяльності. Умови атестації аудиторів в 

Україні. 

54. Особливості організації та проведення інвентаризації. 

55. Особливості спрощеної системи оподаткування в Україні. Групи платників єдиного 

податку. 

56. Особливості справляння податку на майно в Україні (податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю). 

57. Особливості справляння туристичного збору в Україні. 

58. Оцінка ймовірності банкрутства: західні підходи та вітчизняні напрацювання. 

59. Оцінка операцій, виражених в іноземній валюті. 

60. Оцінка товарно-матеріальних цінностей. Особливості обліку 

наявності та руху малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

61. Правове регулювання обліку та контролю. Міжнародні та 

національні стандарти обліку та звітності, їх зміст і характеристика. 

62. Предмет і види економічного аналізу, критична оцінка різних 

підходів при їх визначенні та характеристиці. Об’єкти і суб’єкти 

економічного аналізу. 

63. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку, критична оцінка різних 

підходів у їх визначенні та характеристиці. Господарські процеси. 

64. Принципи підготовки та складання фінансової звітності за МСФЗ 

65. Ставки та база оподаткування ПДВ в Україні. Порядок звітування. 

66. Ставки та база оподаткування ПДФО в Україні. Порядок звітування. 

67. Структура, порядок заповнення Звіту про рух грошових коштів та 

його використання для потреб управління. 

68. Сутність, завдання і класифікація аудиту. 

69. Сутність, переваги та недоліки застосування калькулювання на 

основі повних і неповних витрат, калькулювання на основі діяльності. 

70. Управлінська звітність: значення та підходи до формування. 

71. Форми і системи оплати праці. Облік розрахунків з працівниками. 

      Облік відпрацьованого часу. Методи обліку виробітку. 

72. Якісні характеристики корисної фінансової інформації. 



73. Податкова політика та її напрями в умовах реформування державного правління України.  

74. Принципи оподаткування. Прямі та непрямі податки. 

75. Зміст поняття "податкове прогнозування і планування". Фактори, які впливають на якість 

прогнозування і планування.  

76. Функції державного податкового менеджменту.  

77. Еволюція податкового менеджменту в Україні.  

78. Методи податкового прогнозування і планування.  

79. Прогнозування (планування) окремих податків і зборів. Напрями підвищення рівня 

податкового прогнозування та планування 

80. Поняття, склад, об´єкти та суб´єкти податкового адміністрування. Адміністрування 

податкового зобов´язання.  

81. Податкове повідомлення та податкова вимога. Адміністрування податкового боргу. 

82. Зміст податкового контролю.  

83. Порядок проведення перевірок суб´єктів підприємницької діяльності органами ДПС 

України.  

84. Основні причини і типові способи вчинення правопорушень у сфері оподаткування та 

методи їх виявлення 

85. Фіскальні технології та морально-етичні аспекти реалізації засад податкового 

менеджменту податковими органами.  

86. Податкова етика, закономірності сприйняття та податкового мислення платників податків 

87. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві як інформаційної основи податкових 

розрахунків. Первинні облікові документи.  

88. Підготовка фінансової звітності як основа податкової. Технологія підготовки та подання. 

89. Економічний аналіз в оцінці рівня податкового навантаження та ефективності податкових 

розрахунків: методи та система показників.  

90. Технологія використання контролю в податковому менеджменті. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНОГО ІСПИТУ 
 

Критерії рекомендовано формувати за 5-бальною шкалою. Вступника допускають до 

участі в конкурсному відборі, якщо кількість балів з вступного випробування складає не 

менше 3 за 5-бальною шкалою. 

Результати вступних іспитів оголошують вступникам у день складання. 

5 балів – якщо під час відповіді на питання продемонстровано вільне оперування 

педагогічними знаннями з усіх галузей педагогічної науки, здатність підтримати проблемну 

дискусію, професійну ерудиція в передбачуваній сфері наукового дослідження, 

поінформованість щодо найбільш важливих педагогічних ідей, які висловлювалися в 

минулому та є предметом наукових дискусій сьогодні, володіння поняттєво-категоріальним 

апаратом сучасної педагогіки; виявлено науково-аналітичні здібності,  здатність 

виокремлювати педагогічні факти, явища, події й описувати їх мовою педагогічної науки, 

використовувати теоретичні знання як основу й метод пізнання, знаходити й бачити 

проблеми для здійснення актуальної науково-педагогічної діяльності, комбінувати знання 

для більш глибокого розуміння проблем і збагачення професійних знань. 

http://kizman-tehn.com.ua/wp
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text
http://www.rada.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/
https://minagro.gov.ua/ua
http://www.me.gov.ua/
http://www.mlsp.kiev.ua/
http://www.mof.gov.ua/
https://thedigital.gov.ua/
https://mspu.gov.ua/
http://www.ukrstat.gov.ua/
http://mtu.gov.ua/
https://tax.gov.ua/
http://www.nas.gov.ua/
http://www.anticrisis.come.to/
http://www.ngoukraine.kiev.uaids/
http://www.nbvu.gov.ua/
http://www.gntb.n-t.org/


4 бали – якщо загалом розкрито зміст питань, показано загальну наукову ерудицію, 

науково-аналітичні здібності, проте не виявлено та необґрунтовано сучасні проблеми в 

розвитку педагогічної науки не наведено власне бачення шляхів їх вирішення. 

3 бали – ставиться вступникові до аспірантури, який розкрив основний зміст питань, 

однак припустився окремих неточностей у трактуванні провідних науково-педагогічних 

категорій, концепцій та стратегій розвитку освіти. 

2-1 бали – фіксується у випадку відсутності знань науково-теоретичних джерел та 

основних проблем обраної наукової спеціальності, за умов неадекватної відповіді на 

питання. 

*Примітка. У разі використання заборонених джерел вступник на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 

За підсумками вступного фахового випробування вступник може набрати від 0 до 5 

балів включно. Якщо вступник у підсумку набрав менше 3 балів, то результат фахового 

вступного випробування вважається незадовільним. 

Вступний іспит до аспірантури перескладанню не підлягає. 
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