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Додатковий іспит для зарахування на навчання в аспірантурі для
здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування» має комплексний міждисциплінарний фаховий характер і
включає такі дисципліни:
1. Фінансовий облік
2. Управлінський облік
3. Методика і організація аудиту
4. Державний фінансовий контроль
5. Економічний аналіз
Модуль 1. Фінансовий облік
Облік грошових коштів та їх еквівалентів.
Облік дебіторської заборгованості підприємства.
Облік фінансових інвестицій та фінансових інструментів.
Облік запасів підприємства.
Облік готової продукції підприємства та її реалізації
Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних

1.
2.
3.
4.
5.
6.
активів.
7. Облік інвестиційної нерухомості підприємства.
8. Облік нематеріальних активів підприємства.
9. Облік і звітність біологічних активів підприємства.
10. Облік формування і змін зареєстрованого капіталу.
11. Облік додаткового та резервного капіталу підприємства.
12. Облік капіталу в дооцінках та нерозподіленого прибутку
(непокритого збитку) підприємства.
13. Облік забезпечень наступних витрат і платежів, цільового
фінансування та цільових надходжень.
14. Облік довгострокових та поточних зобов’язань за позиками та
кредитами.
15. Облік довгострокових зобов’язань за облігаціями.
16. Облік операцій з фінансової та операційної оренди.
17. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками і
підрядниками та різними кредиторами.
18. Облік розрахунків за виплатами працівникам підприємства.
19. Облік розрахунків за соціальним страхуванням.
20. Облік розрахунків за податками та платежами підприємства.
21. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності
підприємства.
22. Фінансова звітність підприємства та її аналіз.
23. Облік розрахунків з покупцями та замовниками.
24. Облік розрахунків з підзвітними особами і витрат на відрядження.
25. Облік власного капіталу підприємства.
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Модуль 2. Управлінський облік
1. Роль обліку в управлінні підприємством. Організація управлінського
обліку на підприємстві.
2. Витрати та їх класифікація в управлінському обліку.
3. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень,
визначення та характеристика релевантних та нерелевантних витрат.
4. Класифікація витрат за їх поведінкою, функції витрат та методи їх
визначення.
5. Опис поведінки витрат, функції витрат та методи їх визначення.
6. Поняття методу калькулювання, характеристика основних методів
калькулювання собівартості продукції.
7. Калькулювання за замовленнями, його суть та сфера застосування.
8. Калькулювання за процесами, його суть та сфера застосування.
9. Калькулювання за змінними витратами: переваги та недоліки, сфера
застосування.
10. Розподіл виробничих накладних витрат: необхідність, основні
проблеми та підходи.
11. Можливості, показники та застосування моделі взаємозв’язку
«витрати-обсяг-прибуток».
12. Точка беззбитковості та методи її визначення.
13. Процес підготовки і прийняття управлінських рішень, їх види.
Оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.
14. Планування та бюджетування: види та способи складання
бюджетів, схема зведеного бюджету підприємства.
15. Поняття центрів відповідальності, їх класифікація. Особливості
побудови внутрішньої звітності центрів відповідальності.
Модуль 3. Методика і організація аудиту
1. Сутність, завдання та класифікація видів аудиту.
2. Класифікація аудиторських доказів та процедури їх одержання.
3. Формування думки та надання звіту незалежного аудитора щодо
фінансової звітності.
4. Концепція та визначення суттєвості викривлень в аудиті.
5. Сутність аудиторського ризику та методика його оцінювання.
6. Основні завдання створення та складові елементи внутрішнього
контролю на підприємстві.
7. Документальне оформлення аудиторської перевірки.
8. Аудит наявності, використання та вибуття основних засобів.
9. Аудит придбання, наявності та використання виробничих запасів.
10. Аудит формування прибутку підприємства та його оподаткування.
11. Аудит розрахунків з оплати праці.
12. Аудит формування та руху статутного капіталу.
13. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками, покупцями
і замовниками.
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14. Аудит витрат на виробництво
та витрат видів діяльності
підприємства.
15. Планування аудиторської перевірки.
16. Принципи складання та види аудиторських висновків.
17. Аудит розрахунків з постачальниками та підрядниками, з різними
кредиторами.
Модуль 4. Державний фінансовий контроль
1.Система державного фінансового контролю в Україні.
2.Міжнародні стандарти внутрішнього контролю.
3.Організаційно-правові засади внутрішнього контролю в міністерствах
та інших органах центральної виконавчої влади.
4.Класифікація специфічних методичних прийомів фінансового
контролю.
5.Сутність та філософія аудиту ефективності.
6.Система державного внутрішнього фінансового контролю в Україні
7. Сутність та правове регулювання аудиту ефективності, оформлення
та реалізація результатів аудиту ефективності.
8.Державний фінансовий контроль як функція управління.
9.Рахункова палата як вищий орган державного фінансового контролю,
перевірка касового та фактичного виконання бюджету.
10.Органи державного фінансового контролю та їх характеристика.
11.Контроль за використанням коштів державного бюджету в системі
Державного казначейства.
12.Планування контрольно-ревізійної роботи у системі Державної
аудиторської служби.
13.Попереднє дослідження об’єкту та планування внутрішнього аудиту
14. Кодекс етики внутрішнього аудитора.
15. Європейські моделі державного зовнішнього централізованого та
внутрішнього децентралізованого фінансового контролю.
Модуль 5. Економічний аналіз
1. Мета і завдання економічного аналізу господарської діяльності.
2. Інформаційне забезпечення економічного аналізу господарської
діяльності.
3. Зміст, завдання та особливості аналізу собівартості продукції.
4. Визначення резервів зниження собівартості продукції.
5. Аналіз впливу трудових факторів на виробництво продукції.
6. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами.
7. Аналіз ефективності та інтенсивності використання основних
засобів.
8. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.
9. Аналіз взаємозв’язку «витрати-випуск-прибуток» (CVP-аналіз).
10. Визначення беззбиткового обсягу продажу та зони беззбитковості
підприємства.
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11. Аналіз рентабельності підприємства.
12. Аналіз ліквідності підприємства.
13. Оцінка платоспроможності підприємства.
14. Методи оцінки та аналізу реальних інвестицій.
15. Точка беззбитковості, та методи її визначення.
16. Сутність, цілі та значення фінансового аналізу в управлінні
грошовими потоками.
17. Коефіцієнтний метод як інструмент факторного аналізу грошових
потоків.
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в
Україні» (зі змінами та доповненнями [Електронний ресурс] // Верховна
Рада України: [сайт]. – Режим дост.: www. rada.gov.ua
2. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. №2755-VI (зі змінами
та доповненнями [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. –
Режим дост.: www. rada.gov.ua
3. Бюджетний кодекс України від 07 жовтня 2010 року №2592-VI (зі
змінами від 18.08.2012р. №5063-17) [Електронний ресурс] // Верховна Рада
України: [сайт]. – Режим дост.: http://www. kodeksy.org.ua.budg/1.htm
4. Господарський кодекс України: №436-ІV від 16.01.2003р.:
[Електронний ресурс] / Законодавство України: [сайт]. – Режим доступу:
http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=436-15
5. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 №3125ХІІ [Електронний ресурс] // Верховна Рада України: [сайт]. – Режим дост.:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws
6. Закон України «Про основні засади здійснення державного
фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993р. №2939-XII (остання
редакція від 16.10.2012р.) [Електронний ресурс] // Верховна Рада України:
[сайт]. – Режим дост.: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-12
7. Закон України «Про Рахункову палату» від 11.07.1996р. №316/96-ВР
(зі змінами від 30.07.2010р. №2289-17) [Електронний ресурс] // Верховна
Рада
України:
[сайт].
–
Режим
дост.:
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/315/96
8. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і
господарських операцій підприємств і організацій // Офіційний вісник
України. – 1999. – № 52 – С. 67.
9. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку
активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і
організацій // Офіційний вісник України. – 1999. – № 52 – С. 87.
10. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджені
МФУ.
11. Національні положення ( стандарти) бухгалтерського обліку в

6

державному секторі, затверджені наказами МФУ.
12. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для
МСП, включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ
[Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/
13. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого
надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2013 року //
[ Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://apu.com.ua/msa
14. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник.- К.:
Знання-Прес, 2015. – 572c.
15. Мельник Т.Г. Бухгалтерський облік. Практикум. Навчальний
посібник, видання друге доповнене і перероблене – К.: Кондор Видавництво, 2017. – 269 с.
16. Мисака Г.В., Шарманська В.М. Бухгалтерський облік.- Навч.
посіб. – К.:Центр учбової літератури, 2007. – 400с.
17. Голубнича Г.П., Мельник Т.Г. Звітність підприємства: навчальний
посібник –К.:ВПЦ «Київський університет», 2012. – 575с.
18. Дорош Н. І. Аудит: теорія і практика / Н. І. Дорош. – К.: Знання,
2008
19. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.1 /за заг. ред. М.І. Бондаря
та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 553 с.
20. Фінансовий облік: підручник: у 2 ч. – Ч.2 /за заг. ред. М.І. Бондаря
та Л.Г. Ловінської. – К.: КНЕУ, 2012. – 590 с.
21. Голов С. Ф. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищих навч.
закл. за спец. "Облік і аудит" . – 2.вид. – К. : Лібра, 2004. – 703с.
22. Головко В.І., Мінченко А.В., Шарманська В.М. Фінансово –
економічна діяльність підприємства: контроль, аналіз та безпека. Навчальний
посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006.- 448с.
23. Гура Н.О., Мельник Т.Г. Облік на підприємствах малого бізнесу
[підручник]. – Київ: Видавець ФОП Сладкевич Б.А.,2017.- 288с.
24. Засадний Б.А. Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності:
навчальний посібник.-К.: Кондор-Видавництво, 2015.- 286с.
25. Карпенко О.В., Карпенко Д.В. Управлінський облік. Навчальний
посібник для ВНЗ (рек. МОН України). – К. ЦУЛ. – 2012.
26. Нападовська Л. В. Управлінський облік: Підруч. для студ. вищ.
навч. закл. – К. : Книга, 2004. – 544с.
27. Управлінський облік: Навч. – метод. посіб. для самост. вивч.
дисципліни / Київський національний економічний ун-т / За ред. В. М.
Добровський — К. : КНЕУ, 2003. – 235с.
28. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч. посіб. – К.: Знання, 2008.
– 263с.
29. Головко В. І. Економічний аналіз [лабораторний комп’ютерний
практикум] / Укладачі В. І. Головко, І. А. Дерун. – Харків: Видавець Савчук
О. О., 2014.

7

30. Гринів Б.В. Економічний аналіз торгівельної діяльності: Навч.
посіб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 392с.
31. Голов С.Ф. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность по
международным стандартам [Текст]/ С. Ф. Голов, В. Н. Костюченко. –
Фактор, 2013. – 1000 с.
32. Косова Т.Д., Сухарев П.М., Ващенко Л.О. та ін. Організація і
методика економічного аналізу: Навч. посіб. – К.: Центр учбової літератури,
2012. – 528с.
33. Мних Є.В. Економічний аналіз: Підручник – К: ЦНЛ, 2011. – 630с.
34. Селіверстова Л.С., Скрипник О.В. Фінансовий аналіз: навч.метод. посіб. / За заг. ред. С.М. Безрутченка. – К.: Центр учбової літератури,
2012. – 274с.
35. Андрєєв П.П. Внутрішній контроль та аудит у секторі державного
управління України та європейський досвід // П.П. Андрєєв, О.О. Чечуліна,
Ян ван Тайнен, І.К. Дрозд та ін. – К.:Кафедра, 2011. – 120с.
36. Бардаш С.В. Економічний контроль в Україні [Текст]:[монографія]
/ Бардаш С.В. – К.: КНТЕУ, 2010. – 656с.
37. Дрозд І.К., Чечуліна О.О. Бухгалтерський облік та внутрішній
державний аудит за міжнародними стандартами: Навчальний посібник –
[Частина ІІ] - Київ: УАЗБА, 2009.– 312с.
38. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування
і звітність: підручник / Н.М. Ткаченко. – 6 – те вид., допов. і перероб. – К.:
Алерта, 2013. – 982 с.
39. Фаріон І.Д., Писаренко Т.М. Управлінський облік. Підручник для
ВНЗ. - К. ЦУЛ. 2012

