
1 

 

 
 



2 

 

Автори: О.М. Денисюк, д.е.н., професор 

               І.О. Гладій , к.е.н., доцент 

               О.М. Дзюба, к.е.н., доцент 

               Л.А. Майстер, к.е.н, ст. викладач 

               І.Г. Крупельницька, к.е.н, доцент  

               Н.В. Коцеруба, к.е.н, доцент  

 

 

Обговорено і схвалено на засіданні кафедри обліку та оподаткування 

(протокол № 02 від 20 січня 2017 р.), засіданні вченої ради обліково-

фінансового факультету (протокол № 01 від 23 січня 2017р.)  

 

 

 

 

Рецензент: С.А. Сегеда, к.е.н., доцент  

 

 

 

 

 

  



3 

 

ВСТУП 

 

Програма вступних фахових випробувань для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» , спеціалізації 

«Облік і оподаткування»  розроблена згідно вимог Закону України «Про 

вищу освіту» № № 1556-VII від 01.07.2014 р.   

Мета вступного фахового випробування для вступу на здобуття 

освітнього ступеню «магістр»: з’ясувати  рівень теоретичних знань та 

практичних навичок абітурієнтів, які вони набули під час навчання на 

освітньому ступені «бакалавр» з метою формування рейтингового списку та 

конкурсного відбору абітурієнтів на навчання за освітнім ступенем «магістр» 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» в межах ліцензованого обсягу. 

Програма вступних випробувань містить такі розділи: 

1. Фінансовий облік. 

2. Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності).  

3. Управлінський облік. 

4. Аудит. 

5. Аналіз господарської діяльності. 
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Програма з дисципліни «Фінансовий облік» 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 
Сутність і мета фінансового обліку. Предмет і об'єкти фінансового обліку. Завдання 

фінансового обліку в сучасних умовах. Регулювання фінансового обліку та фінансової 

звітності в Україні. 

Місце фінансового обліку серед інших облікових дисциплін. Взаємозв'язок 

фінансового обліку з управлінським та податковим обліком. 

Методичні прийоми фінансового обліку. Принципи фінансового обліку. 

Організація і технологія фінансового обліку на підприємстві. Облікова політика 

підприємства як інструмент організації фінансового обліку. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів 
Завдання фінансового обліку в управлінні грошовими потоками на підприємстві. 

Облік коштів у касі. Нормативні документи з регулювання обігу готівки. 

Організація готівкових розрахунків. Документальне оформлення касових операцій. 

Ведення касової книги. Звіт касира, його перевірка та опрацювання в бухгалтерії. 

Інвентаризація коштів у касі. Облік касових операцій. Особливості обліку касових 

операцій з іноземною валютою. Синтетичний та аналітичний облік касових операцій. 

Облік коштів на рахунках у банках. Нормативні документи з регулювання 

використання рахунків у банках. Характеристика форм безготівкових розрахунків. 

Документальне оформлення наявності та руху коштів на рахунках у банках. Синтетичний 

та аналітичний облік коштів на рахунках у банках. Особливості обліку коштів на рахунках 

в іноземній валюті. 

Облік інших грошових коштів. Облік грошових коштів у дорозі. Облік грошових 

документів. 

Узагальнення інформації щодо обліку грошових коштів у фінансовій звітності.  

 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості 
Значення фінансового обліку в управлінні дебіторською заборгованістю. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість”. 

Визнання, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Сумнівна та безнадійна 

дебіторська заборгованість. 

Облік поточної дебіторської заборгованості. Облік розрахунків з покупцями і 

замовниками. Облік заборгованості за одержаними короткостроковими векселями. Облік 

розрахунків за виданими авансами. Облік розрахунків за нарахованими доходами. Облік 

розрахунків з підзвітними особами. Облік розрахунків за відшкодуванням завданих 

збитків. Облік розрахунків з іншими дебіторами. Облік резерву сумнівних боргів. 

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік заборгованості за майно, 

що передано у фінансову оренду. Облік заборгованості за одержаними довгостроковими 

векселями. Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості. 

Узагальнення інформації щодо обліку дебіторської заборгованості у фінансовій 

звітності. 

Тема 4. Облік фінансових інвестицій 
Значення обліку в управлінні фінансовими інвестиціями. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”. Сутність, види та оцінка фінансових 

інвестицій. 

Облік поточних фінансових інвестицій. Облік цінних паперів. Особливості 

бухгалтерського обліку різних видів цінних паперів: акцій, облігацій. Облік інших 

поточних фінансових інвестицій. 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік фінансових інвестицій, що 

надають право власності. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. Облік 

фінансових інвестицій до погашення. 
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Узагальнення інформації щодо обліку фінансових інвестицій у фінансовій 

звітності. 

 

Тема 5. Облік запасів 
Значення фінансовою обліку в управлінні запасами. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 9 “Запаси”. Визначення та класифікація запасів. Визнання запасів. 

Оцінка запасів. 

Облік виробничих запасів. Характеристика рахунків. Документальне оформлення 

руху виробничих запасів. Облік виробничих запасів у місцях зберігання. Синтетичний та 

аналітичний облік виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Облік незавершеного виробництва, напівфабрикатів та готової продукції. 

Характеристика рахунків. Синтетичний та аналітичний облік незавершеного виробництва, 

напівфабрикатів та готової продукції. 

Облік товарів. Документальне оформлення руху товарів. Синтетичний та 

аналітичний облік товарів.  

Інвентаризація запасів та облік її результатів. 

Узагальнення  інформації щодо обліку запасів у фінансовій звітності. 

 

Тема 6. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 
Значення фінансового обліку в управлінні матеріальними необоротними активами. 

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”. Визнання, класифікація 

та оцінка основних засобів. Амортизація основних засобів. Зменшення корисності 

(відновлення) основних засобів. 

Облік основних засобів. Характеристика рахунків з обліку операцій з основними 

засобами. Документальне оформлення руху основних засобів. Синтетичний та 

аналітичний облік основних засобів. Облік надходження основних засобів. Облік ремонтів 

та поліпшення основних засобів. Облік переоцінки. Облік амортизації. Облік, вибуття 

основних засобів. Облік орендних операцій. Інвентаризація основних засобів та облік її 

результатів. 

Особливості обліку інших необоротних матеріальних активів. 

Узагальнення інформації щодо обліку основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів у фінансовій звітності. 

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів 
Значення фінансового обліку в управлінні нематеріальними активами. Положення 

(стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Визначення і класифікація 

нематеріальних активів. Визнання та оцінка нематеріальних активів. Переоцінка 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. Зменшення корисності 

(відновлення) нематеріальних активів. 

Облік нематеріальних активів. Характеристика рахунків. Документальне 

оформлення операцій з нематеріальними активами. Синтетичний та аналітичний облік 

нематеріальних активів. 

Узагальнення інформації щодо обліку нематеріальних активів у фінансовій 

звітності. 

Тема 8. Облік зобов'язань 
Значення фінансового обліку в управлінні зобов'язаннями. Положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку 11 “Зобов'язання”. Визначення та класифікація зобов'язань. 

Визнання та оцінка зобов'язань. 

Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

Облік зобов'язань за виданими векселями. 

Облік розрахунків за одержаними авансами. 
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Облік кредитних операцій. 

Облік розрахунків з оплати праці та інших розрахунків з персоналом. 

Облік розрахунків за соціальним внеском. 

Облік розрахунків за податками та іншими обов'язковими платежами. 

Облік розрахунків з учасниками. 

Облік довгострокових зобов'язань за облігаціями та з фінансової оренди. 

Облік розрахунків за нарахованими відсотками. 

Облік розрахунків з іншими кредиторами. 

Облік забезпечень майбутніх витрат і платежів. 

Інвентаризація зобов'язань та облік її результатів. 

Узагальнення інформації щодо обліку зобов’язань у фінансовій звітності. 

 

Тема 9. Облік доходів, витрат та фінансових результатів діяльності 
Значення фінансового обліку в управлінні фінансовими результатами діяльності 

підприємства. Методика формування фінансових результатів. Визначення нерозподілених 

прибутків (непокритих збитків). 

Облік доходів. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”. 

Визначення, класифікація та оцінка доходів. Облік доходів від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг). Облік інших операційних доходів. Облік фінансових доходів. 

Облік інших доходів звичайної діяльності. Облік надзвичайних доходів. Облік доходів 

майбутніх періодів. 

Облік витрат. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”. 

Визначення та склад витрат. Облік витрат операційної діяльності. Облік фінансових 

витрат. Облік інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат з податку на прибуток. 

Облік надзвичайних витрат. Облік витрат майбутніх періодів. 

Облік прибутку, використаного у звітному періоді. 

Облік нерозподіленого прибутку як складової власного капіталу. Облік непокритих 

збитків. 

Облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

Узагальнення інформації щодо обліку доходів, витрат та фінансових результатів у 

фінансовій звітності.  

 

Тема 10. Облік статутного, додаткового та резервного капіталу 
Значення фінансового обліку в управлінні власним капіталом. Визначення та 

структура власного капіталу. 

Облік статутного капіталу. Облік формування статутного капіталу. Облік зміни 

статутного капіталу. Облік неоплаченого капіталу. Облік вилученого капіталу. 

Облік резервного капіталу. 

Облік додаткового капіталу. Емісійний дохід. Інший вкладений капітал. Дооцінка 

активів. Безоплатно одержані необоротні активи. 

Узагальнення інформації щодо обліку статутного, додаткового та резервного  

капіталу у фінансовій звітності. 

 

 

Програма з дисципліни «Бухгалтерський облік (за видами економічної діяльності)» 

 

Тема 1. Основи побудови обліку в промисловості 

Поняття видів економічної діяльності та їх класифікація. Особливості організації 

обліку в промислових підприємствах. 

 

Тема 2. Облік необоротних активів 

Сутність, класифікація та оцінка необоротних активів. Документування 
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господарських операцій з обліку необоротних активів. Облік надходження та вибуття 

основних засобів. 

Методи нарахування амортизації та облік зносу основних засобів. Облік 

переоцінки основних засобів. Облік оренди основних засобів.Інвентаризація необоротних 

активів. 

 

Тема 3. Облік виробничих запасів 

Визнання, класифікація та оцінка виробничих запасів підприємства. 

Документування руху виробничих запасів. Облік надходження та вибуття виробничих 

запасів. Методи оцінки вибуття запасів.Організація проведення та облік результатів 

інвентаризації виробничих запасів.  

 

Тема 4. Облік праці та її оплати 

Оплата праці: складові фонду оплати, форми, види, порядок нарахування. 

Документальне оформлення операцій з нарахування та виплати заробітної плати.Види 

утримань та відрахувань із заробітної плати. Синтетичний та аналітичний облік 

розрахунків з персоналом. 

 

Тема 5. Облік витрат на виробництво і калькулювання собівартості продукції 

Поняття витрат підприємства, їх класифікація та склад. Документальне 

оформлення витрат та калькулювання собівартості продукції. 

Облік прямих витрат. Облік загальновиробничих витрат. Облік інших витрат 

підприємства. Калькулювання собівартості продукції, її облік. 

 

Тема 6.  Облік готової продукції та її реалізації 

Сутність готової продукції, її класифікація та оцінка. Документальне оформлення 

обліку готової продукції на складі.  

Облік процесу реалізації готової продукції. Облік податку на додану вартість. 

Визначення та облік фінансових результатів від реалізації продукції.  

 

Тема 7. Особливості обліку у сільськогосподарських підприємствах 

  Особливості діяльності  сільськогосподарського виробництва та її вплив на 

організацію обліку. Характеристика та оцінка біологічних активів. Облік поточних 

біологічних активів. Облік довгострокових біологічних активів. 

  Калькулювання собівартості продукції рослинництва. Калькулювання собівартості 

продукції тваринництва. Калькулювання собівартості продукції 

 підсобних (промислових) виробництв. 

  Облік витрат сільськогосподарських підприємств. Облік надходження і реалізації 

сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів. 

 

Тема 8. Облік на підприємствах будівельного виробництва 

Основи побудови і завдання обліку в будівництві. Визнання доходів і витрат за 

період виконання будівельного контракту.  Організація обліку доходів і витрат у 

підрядних будівельних організаціях.   

Особливості обліку будівельних матеріалів. Облік доходів будівельних організацій 

та розрахунків із замовниками. Облік доходів, витрат, визначеннясобівартості будівельно-

монтажних робіт і фінансового результату 

 

Тема 9. Особливості обліку на підприємствах автотранспорту 

Особливості виробничої діяльності підприємств автотранспорту та їх вплив на 

організацію бухгалтерського обліку. 

Облік активів на автотранспортних підприємствах.  
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Документальне оформлення автотранспортних перевезень. Калькулюванняя 

собівартості перевезень (робіт, послуг) на автотранспорті. Облік реалізації 

автотранспортних послуг і формування фінансового результату на підприємствах 

автотранспорту. 

 

Тема 10. Особливості обліку в інших галузях 

Організація обліку на підприємствах оптової та роздрібної торгівлі, підприємствах 

ресторанного господарства. Документальне оформлення операцій на підприємствах 

торгівлі та ресторанного господарства. Облік реалізації товарів (готової продукції, робіт, 

послуг) та формування фінансового результату. Облік рекламної діяльності. Облік 

туристичної діяльності. Облік у неприбуткових організаціях.  

 

Програма з дисципліни «Управлінський облік» 

 

Тема 1. Управлінський облік у системі бухгалтерського обліку 

Управлінський облік як складова процесу управління. Роль та місце управлінського 

обліку в системі сучасного менеджменту. Взаємозв’язок системи обліку та функцій 

управління. Поняття управлінського обліку.  

Порівняльна характеристика фінансового і управлінського обліку, ознаки 

порівняння. Основні відмінності управлінського і фінансового обліку. взаємозв’язок між 

управлінським та фінансовим обліком. 

Предмет управлінського обліку. Зміст предмету, що розкривають його об'єкти. 

Принципи управлінського обліку. Функції управлінського обліку. 

Системи управлінського обліку. Ознаки систем управлінського обліку. Автономна 

система рахунків управлінського обліку, її сутність та область застосування. Інтегрована 

система рахунків, її ознаки. Сутність спрощеної інтегрованої системи обліку. 

 

Тема 2. Класифікація та поведінка витрат, доходів в системі управлінського обліку 

Законодавчі та нормативні акти, що визначають склад витрат виробництва. 

Національні П(С)БО 9 "Запаси" та 16 "Витрати". Класифікація витрат за порядком 

формування фінансового результату підприємства. 

Класифікація витрат з метою оцінки запасів і визначення фінансового результату: 

вичерпані та невичерпані, витрати на продукцію та витрати періоду; прямі та непрямі 

витрати; основні та накладні; одноелементні та комплексні; витрати на продукцію 

(роботи, послуги), витрати на процес та витрати центру відповідальності; елементи витрат 

та статті витрат; витрати звичайної діяльності та надзвичайні витрати. 

Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень і планування: змінні та 

постійні; релевантні та нерелевантні; дійсні та можливі; маржинальні, інкрементні та 

середні; витрати, які враховуються при прийнятті рішень, витрати, які не враховуються 

при прийнятті рішень, безповоротні та вміненні (уявні) витрати.  

Класифікація витрат з метою здійснення процесу контролю та регулювання: 

продуктивні та непродуктивні; регульовані та нерегульовані; контрольовані та 

неконтрольовані; в межах норм, відхилення від норм. 

Сутність поведінки витрат. Чинники витрат. Оцінювання витрат. Функція витрат. 

Методи визначення функції витрат. Технологічний (інжиніринговий) аналіз. Аналіз 

рахунків. Метод вищої – нижчої точки (аналіз діапазону обсягів діяльності). Метод 

візуальних пристосувань. Регресійний аналіз. 

Визначення доходу згідно з П(С)БО 15 “Дохід”. Класифікація, оцінка доходів та її 

значення в управлінському обліку. 

Спільні риси та відмінності в класифікації витрат, доходів у фінансовому та 

управлінському обліку. 
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Тема 3. Сутність собівартості продукції, принципи і критерії її формування 
Економічна сутність собівартості продукції (робіт, послуг). Види собівартості у 

фінансовому та управлінському обліку. Склад витрат, що формують собівартість. 

Сутність і мета калькулювання. Визначення калькулювання та калькуляції. Завдання 

калькулювання. Калькуляція як об’єкт управління. Види калькуляцій за ознаками: за 

часом складання; за рівнем охоплення витрат; за характером виробництва; в залежності 

від об’єкту калькулювання.  

Етапи процесу калькулювання. Обсяг калькуляційної роботи. Принципи 

калькулювання. Об’єкти калькулювання. Калькуляційні одиниці.  

Основні методи обліку витрат  і калькулювання собівартості продукції: 

нормативний, попередільний, позамовний. 

Облік витрат виробництва за елементами і статтями калькуляції. Типова 

номенклатура статей калькуляції. Регламентація статей калькулювання у відповідності з 

обліковою політикою підприємства. Порядок віднесення матеріальних витрат на 

собівартість: пропорційно нормативним витратам на фактичне виробництво продукції; 

методом коефіцієнтів; методом розподілу матеріалів пропорційно обсягу діяльності.  

Послідовність розподілу загальної суми непрямих (загальновиробничих) витрат. 

Метод прямого розподілу; метод послідовного розподілу; метод розподілу взаємних 

послуг. База розподілу непрямих витрат: кількість продукції; пряма зарплата виробничих 

робітників; прямі матеріальні витрати; відпрацьований час. Кошторисна ставка розподілу 

непрямих витрат, методика її визначення.  

Характеристика продуктів спільного виробництва. Процес розподілу продукції, що 

спільно виготовляється. Точка розподілу виробничих витрат. Методи оцінки продуктів 

спільного виробництва. Визначення виробничої собівартості методом виключення витрат; 

методом розподілу витрат; комбінованим методом. 

 

Тема 4. Система обліку та калькулювання собівартості за повними витратами 
Сутність системи обліку та калькулювання собівартості продукції за повними 

виробничими витратами. 

Позамовний метод калькулювання, його сутність, сфера застосування. Акумуляція 

витрат за позамовною калькуляцією. Визначення ставки накладних витрат. Карта 

аналітичного обліку витрат, її зміст та призначення.  

Сутність попроцесного методу калькулювання. Сфера застосування. Особливості 

підприємств, що відповідають вимогам попроцесного методу калькулювання. Спосіб 

організації руху продукції за попроцесним методом. Основні операції, за допомогою яких 

здійснюється облік витрат методом попроцесної калькуляції.  

Попередільний метод обліку і калькулювання. Порядок розрахунку фактичної 

собівартості при попередільному методі калькулювання витрат: складання виробничого 

звіту; визначення кількості зразків продукції; визначення еквіваленту зразків готової 

продукції; розрахунок собівартості еквівалента зразка готової продукції. Особливості 

застосування однопередільного методу. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний 

методи калькулювання. 

Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності (ABC-метод). Сфери 

застосування ABC-методу. Порівняльна характеристика традиційних та функціональних 

систем калькулювання. Вплив способів калькулювання на фінансовий результат 

діяльності підприємства. 

 

Тема 5. Система обліку та калькулювання собівартості за неповними витратами 

Переваги та недоліки системи калькулювання змінних витрат. Принципи 

калькулювання собівартості за змінними витратами. Порядок  облікових робіт у системі 

калькулювання за змінними витратами. 

Облік витрат і калькулювання собівартості продукції по системі директ-кост, його 
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суть, сфера застосування.  Порядок розрахунку маржинального доходу. Значення 

маржинального доходу в системі калькулювання за змінними витратами. Простий 

«Директ-костинг». Маржинальний дохід. Порядок формування собівартості за методом 

«Директ-костингу». Розвинутий «Директ-костинг». 

Звіт про доходи і витрати, складений за методом маржинального доходу. 

Маржинальний дохід, чистий дохід (збиток). Вплив калькулювання змінних витрат на 

прибуток. Переваги та недоліки калькулювання за змінними  витратами. 

 

Тема 6. Система обліку та калькулювання за нормативними витратами 

Нормативний метод обліку витрат  і калькулювання собівартості  продукції, його суть, 

сфера застосування. Облік витрат за окремо діючими нормами, урахування відхилень, 

виявленні місць, причин і винуватців відхилень. Облік зміни норм. Складання і 

періодичне коригування нормативної калькуляції. Визначення фактичної собівартості.  

Нормативні прямі матеріальні витрати,  нормативні прямі витрати на оплату праці, 

нормативні загальновиробничі витрати. Види нормативів витрат та організація їх 

розробки. Норми прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці; 

загальновиробничих витрат. Етапи калькулювання за нормативними витратами. Техніка 

калькуляційних розрахунків за нормативним методом. 

Стандарт-кост. Бухгалтерські проводки при використанні системи  стандарт-кост. 

Відхилення прямих матеріальних витрат: за рахунок ціни матеріалів; за рахунок 

використання матеріалів. 

Відхилення прямих витрат на оплату праці: за рахунок тарифної ставки; за рахунок 

продуктивності праці. 

Відхилення змінних виробничих  накладних витрат: за рахунок ставки розподілу 

змінних накладних витрат; за рахунок продуктивності праці. 

Відхилення постійних виробничих накладних витрат із-за виконання бюджету та 

зміни обсягу виробництва. Контрольоване відхилення. 

Дослідження відхилень: повторювальність відхилень; контрольованість; позитивні 

відхилення;  вартість та користь відхилення. 

Порівняльна характеристика нормативного методу та методу «Стандарт-кост». 

Значення нормативного методу обліку витрат для планування, контролю та 

прийняття управлінських рішень. 

 

Тема 7. Аналіз інформації для прийняття управлінських рішень 

Процес прийняття рішень. Порядок формування релевантної та нерелевантної 

інформації. 

Сутність, значення аналізу взаємозв’язку «Витрати – обсяг - прибуток» (CVP- 

аналіз). Аналіз беззбитковості. Точка беззбитковості. Розрахунок точки  беззбитковості за 

допомогою рівняння. Точка беззбитковості у грошових та натуральних одиницях. 

Маржинальний доход на одиницю.  Коефіцієнт маржинального доходу.Графічний аналіз  

взаємозв’язку  витрат,  обсягу діяльності та прибутку.  Припущення, покладені в основу 

аналізу взаємозв’язку “витрати – обсяг – прибуток”. 

Аналіз чутливості прибутку до зміни витрат, ціни та (або) обсягу реалізації. Запас 

міцності. Коефіцієнт запасу міцності. Показник запасу міцності.  

Порівняння звітів про прибуток.  Диференційний аналіз. Структура витрат. 

Порівняння маржинального доходу. Операційний важіль. 

Рішення про спеціальне замовлення: маржинальний дохід; диференційний аналіз 

релевантних доходів та витрат; врахування можливих  витрат при відсутності вільної 

потужності; врахування можливих довгострокових наслідків прийняття  управлінських 

рішень.  

Рішення про розширення чи скорочення сегментів. 

Рішення про виробництво чи купівлю комплектуючих виробів. Визначення 



11 

 

релевантної виробничої собівартості компоненту;  диференційний аналіз витрат, 

врахування якісних факторів. 

Рішення про оптимальне використання ресурсів в умовах обмежень.  

Рішення щодо ціноутворення. Економічна модель ціноутворення. Встановлення 

оптимальної ціни реалізації.  

Специфіка формування інформації для прийняття довгострокових рішень. Статичні та 

динамічні методи оцінки інвестицій.  Оцінка проектів капітальних вкладень. 

 

Тема  8. Бюджетне планування та контроль 

Стратегічне планування. Бюджетування та види бюджетів.  

Зведений бюджет. Операційні бюджети. Фінансові бюджети. 

Складання та узгодження бюджетів. Бюджет продажу. Бюджет виробництва. Бюджет 

використання матеріалів. Бюджет придбання матеріалів. Бюджет очікуваних витрат за 

придбані матеріали. Бюджет прямих витрат на оплату праці. Бюджет виробничих 

накладних витрат. Бюджет собівартості виробленої продукції. Бюджет адміністративних  

витрат. Бюджет витрат на збут. Бюджетний звіт про прибуток. Бюджет грошових коштів. 

Бюджетний баланс.  

Контроль виконання бюджетів та аналіз відхилень. Управління за відхиленнями за 

допомогою бюджетів. Звіт про виконання. Відхилення внаслідок планування. Відхилення 

внаслідок діяльності. Гнучкий бюджет. Відхилення від гнучкого бюджету. Відхилення за 

рахунок обсягу діяльності. Методика обрахунку відхилень від бюджету за рахунок 

продажу в умовах різних систем калькулювання. 

 

Тема  9. Облік і  контроль за центрами відповідальності 

Централізовані та децентралізовані моделі управління. Центр відповідальності, 

принципи їх діяльності.  Облік відповідальності. Центр витрат. Центр прибутку. Центр 

інвестицій. Взаємозв’язок звітів центрів відповідальності різних рівнів управління. 

Оцінка діяльності центрів інвестицій. Прибутковість інвестицій. Піраміда 

Дюпона. Збільшення прибутку шляхом збільшення витрат. Збільшення прибутку шляхом 

зниження  витрат. Зменшення активів. Залишковий прибуток. Плата за капітал. 

Трансфертне ціноутворення. Функції та методи визначення трансфертних цін. 

Особливості обліку і звітності по сегментах бізнесу.  

 

Тема 10. Стратегічний управлінський облік 

Характеристика стратегічного управлінського обліку. Місце та значення його для 

менеджменту. 

Калькулювання витрат за етапами життєвого циклу продукції. 

Калькулювання цільової собівартості (система «Таргет-костинг»). 

Система безперервного удосконалення діяльності («Кайзен-костинг»). 

Облік витрат на якість продукції. 

Взаємозв’язок калькулювання та управління на основі діяльності. Порівняння 

традиційного та сучасного підходів до управління якістю. Вимірники якості. Операційні 

вимірники часу. Теорія обмежень і облік продуктивності. Система “якраз вчасно”. 

Облік витрат для безперервного вдосконалення діяльності. Калькулювання 

життєвого циклу виробу. Цільове калькулювання. Процес бюджетування прибутку за 

умов безперервного вдосконалення. Порівняння калькулювання стандартних витрат і 

калькулювання для безперервного вдосконалення. 
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Програма з дисципліни «Аудит» 

Розділ 1. Організація аудиторської діяльності 

Тема 1. Проблеми розвитку аудиту в Україні 

Етапи розвитку і становлення аудиту в світі. Етапи розвитку аудиту в Україні. Мета 

аудиту. Основні завдання аудиту. Основні проблемні питання аудиту. Основні напрямки 

розвитку аудиторської діяльності в Україні. 

Проблеми проведення аудиту в Україні. 

Перспективи розвитку та напрямки удосконалення аудиту в Україні. Розвиток 

ринку аудиторських послуг. Впровадження національних стандартів аудиту. 

 

Тема 2. Система нормативно-правового регулювання аудиту в Україні 

Нормативно-правове регулювання. Регулювання аудиторської діяльності. 

Державне регулювання.  Державно-громадське регулювання. Регулювання аудиту на рівні 

аудиторської фірми. Рівні нормативно-правового регулювання. Обов’язкові регулятивні 

норми та вимоги. 

Професійна етика аудиторів. Професійний кодекс етики поведінки аудиторів. 

Концепція професіоналізму, незалежності та конфіденційності. 

Аудиторські стандарти їх значення та практика застосування. Сутність 

міжнародних стандартів аудиту та особливості їх класифікації. 

Права, обов’язки та відповідальність сторін в ході аудиту. Відповідальність 

аудиторів та їх клієнтів. Способи захисту аудиторів від необґрунтованих судових 

переслідувань.  

Лист-замовлення на здійснення аудиту і договір на його проведення. Процедури 

ознайомлення з бізнесом клієнта. Лист-згода. 

 

Тема 3. Організація аудиторської фірми 

Мета діяльності аудиторських фірм та умови їх створення. Аудиторська фірма. 

Сутність засновницького договору.  

Нормативно-правове забезпечення аудиторських фірм. Аудиторська палата 

України та її роль. Кваліфікаційні сертифікати аудиторів та аудиторських фірм.  

 Контроль якості аудиторської роботи та витрати часу на її виконання. Основні 

блоки контролю якості аудиторських послуг. Бюджет часу аудитора та робоча програма. 

Перевірка робочої документації аудитора керівником. 

 Звітність аудиторських фірм (аудиторів). Характеристика форми «Звіт 

аудиторської фірми (аудитора) про виконані роботи (представлені послуги)». 

 

Тема 4. Організація аудиторських послуг 

Суть та призначення аудиторських послуг. Види аудиторських послуг. Сумісні та 

несумісні послуги з фундаментальними принципами проведення аудиту. Об’єкт 

аудиторських послуг. Облікові та інформаційні об’єкти аудиторських послуг. 

Види аудиторських послуг за сферою їх діяльності. Аудиторські послуги у сфері 

бухгалтерського обліку. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємств як вид 

аудиторської послуги. Основні види аудиторських послуг у сфері аналізу. Консультаційна 

діяльність аудиторів. Інформаційне обслуговування підприємств. Інші види аудиторських 

послуг. 

Класифікація аудиторських послуг. Оглядова перевірка фінансової звітності. 

Операційна перевірка. Процедури трансформації обліку. Підтверджуючий аудит. 

Системноорієнтований аудит. Ризикоорієнтований аудит.  Класифікація видів аудиту за 

різними ознаками. Відмінності зовнішнього та внутрішнього аудиту. Атестовані послуги 

аудиторів. 

Контроль якості аудиторських послуг. Мета контролю якості аудиторських послуг. 

Види контролю якості та їх характеристика.   
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Тема 5. Об’єкти аудиторської діяльності 

Сутність об’єктів аудиторської діяльності. Основні групи об’єктів аудиторської 

діяльності. Основні процедури аудиту.  

Прості і складні об’єкти  аудиторської діяльності. Складність об’єктів аудиторської 

діяльності. Обов’язковий аудит. Внутрішньогосподарський контроль як об’єкт аудиту. 

Порівняльна характеристика внутрішнього та зовнішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього 

аудиту.  

Класифікація об’єктів аудиторської діяльності. Операційний аудит. Погоджений 

аудит.  

 

Тема 6. Організація внутрішнього аудиту 

Види аудиту, його мета і завдання.  

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Класифікація 

аудиту за організаційно-процесуальними ознаками. 

Сутність внутрішнього аудиту, його організація і необхідність. Система 

внутрішнього контролю на підприємстві. Процес організації внутрішнього аудиту. 

Функції внутрішнього аудиту.  

Об’єкти внутрішнього аудиту.  

Реалізація результатів внутрішнього аудиту. Аудиторські звіти та їх структура. 

Основні елементи  описової частини звіту. Види аудиторських висновків. Рекомендації та 

пропозиції внутрішнього аудитора. 

 

Тема 7. Інформаційне забезпечення аудиту  

Суть інформаційного забезпечення, його мета і завдання. 

Види інформаційного забезпечення аудиту. Види професійної інформаційної 

комунікації працівників контролю. Види інформації в контролі. 

Кодування економічної інформації та використання її в аудиторському процесі. 

Системи кодування. 

Систематизація інформаційного забезпечення. 

 

Тема 8. Організація аудиту в комп’ютерному середовищі 

Організація аудиту в комп’ютерному середовищі. Застосування ЕОМ у дослідному 

процесі. Проведення аналітичних процедур із використанням комп’ютерної техніки. 

Спеціальні програмні засоби для проведення аудиту. Нормативи аудиту, що 

регламентують комп’ютеризацію аудиту. Аудиторські комп’ютерні засоби. Програмне 

забезпечення для здійснення аудиту в умовах застосування ЕОМ. 

Характеристика автоматизованих систем обробки економічної інформації, 

функціонування та принципи побудови. Сумісність АСОІ: організаційна, технічна, 

програмна, математична, інформаційна, лінгвістична. Технічка база АСОІ. 

 Автоматизація робочого місця (АРМ) аудитора. Забезпечення АРМ аудитора. 

Склад  АРМ аудитора. 

 

Тема 9. Аудиторський звіт   

Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку.  

Основні елементи аудиторського висновку. МСА 700 «Формулювання думки та 

надання звіту щодо фінансової звітності». 

Види аудиторських висновків та їх зміст. Завдання з надання впевненості. 

Міжнародний стандарт з контролю якості. Завдання з огляду. Безумовно позитивний і 

модифіковані висновки аудитора.  
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Розділ 2. Організація і методика аудиту за об’єктами 

Тема 10. Методика аудиту установчих документів та облікової політики 

підприємства 

Мета аудиту установчих документів підприємства. Завдання  аудиту установчих 

документів підприємства. Законодавча база аудиту установчих документів. Інформаційне 

забезпечення аудиту установчих документів.  

Планування аудиту установчих документів. Принципи планування аудиту. Етапи 

планування аудиту установчих документів. МСА 300 «Планування». План та програма 

аудиту.  

Розробка алгоритму аудиту установчих документів підприємства та узагальнення 

результатів аудиту. Основні етапи перевірки. Аудиторський звіт. Аудиторський висновок. 

Поняття облікової політики та її законодавче регулювання. 

Аудит облікової політики підприємства та його завдання. Об’єкти аудиту облікової 

політики. 

 

Тема 11. Методика аудиту капіталу і зобов’язань 

Аудит формування та використання власного капіталу. Сутність та складові 

власного капіталу. Мінімальні розміри статутного капіталу для різних видів підприємств. 

Етапи та основні завдання проведення аудиту власного капіталу. 

Аудит довгострокових позик і векселів. Мета, основні завдання та етапи аудиту  

довгострокових позик і векселів. 

Аудит короткострокових кредитів і прострочених позик.  

Аудит і оцінка кредитного портфеля банку. Складові кредитного портфеля. 

Основні завдання аудиту кредитного портфеля. 

 

Тема 12. Методика аудиту грошових коштів і дебіторської заборгованості  

Методика аудиту грошових коштів. Послідовність аудиту грошових коштів. 

Характеристика етапів аудиту грошових коштів. Типові порушення, що виявляються при 

аудиті грошових коштів. 

Методика аудиту грошових коштів у касі підприємства. 

Методика аудиту грошових документів та грошових коштів у дорозі. 

Методика аудиту операцій з еквівалентами грошових коштів. Поняття еквівалентів 

грошових коштів та їх особливості.  

Методика аудиту грошових коштів на поточному рахунку в банку. Основні 

питання та послідовність аудиторської перевірки поточних рахунків. Завдання аудиту 

грошових коштів на поточному рахунку в банку. 

Методика аудиту дебіторської заборгованості. Завдання та методи аудиту 

дебіторської заборгованості. 

 

Тема 13. Методика аудиту запасів і витрат діяльності 

Аудит збереження, обліку і руху матеріальних цінностей. Об’єкти та предмет 

аудиту матеріальних цінностей. Джерела інформації для аудиту ТМЦ. Мета та завдання  

аудиту збереження, обліку і руху матеріальних цінностей. 

Методика аудиту матеріальних цінностей. Методи оцінки запасів. Джерела 

інформації та методичні прийоми аудиту операцій з матеріальними цінностями. 

 Методика аудиту витрат діяльності. Мета та аудиторські процедури аудиту витрат 

діяльності. Класифікація витрат.  

 

Тема 14. Методика аудиту необоротних активів 

Завдання, об’єкти та джерела інформації аудиту операцій з необоротними 

активами. Сутність та класифікація основних засобів. Послідовність аудиту необоротних 

активів. Інформаційне забезпечення аудиту. 
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Аудит операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Етапи аудиту 

операцій з надходження, руху та вибуття необоротних активів. Робочі документи. 

 Аудит нарахування амортизації (зносу) необоротних активів. Методи нарахування 

амортизації 

Аудит затрат на ремонт та передачі в оренду основних засобів. Основні етапи 

перевірки фінансової оренди. 

 

Тема 15. Методика аудиту доходів і фінансових результатів 

Мета, завдання, законодавчо-нормативне та інформаційне забезпечення аудиту 

доходів підприємства. Сутність доходів. Об’єкти та предмет аудиту операцій з обліку 

доходів 

Методика аудиту доходів підприємства. Класифікація доходів від різних видів 

діяльності. Правила визнання доходів. 

Мета, завдання та об’єкти аудиту фінансових результатів. Чистий прибуток та 

методика його визначення. Нормативне забезпечення аудиту доходів і фінансових 

результатів. 

Методи та етапи проведення аудиту фінансових результатів. 

 

Тема 16. Методика аудиту фінансової звітності 

Мета, загальні принципи і джерела інформації аудиту фінансової звітності.  

Аудит фінансової звітності. Завдання та основні питання аудиту фінансової 

звітності. Види фінансової звітності, що підтверджується аудитором. Відповідальність 

аудитора за фінансову звітність. Умови настання відповідальності. Заходи мінімізації 

відповідальності аудитора. 

 

Тема 17. Узагальнення результатів аудиторського контролю   

Поняття аудиторського звіту й аудиторського висновку. Види аудиторських 

висновків та їх зміст. Елементи аудиторського висновку. МСА 700 «Формулювання думки 

та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті 

незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань 

у звіті незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльна інформація - відповідні показники 

і порівняльна фінансова звітність», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої 

інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». 

 

Програма з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» 

 

Тема 1. Місце і роль аналізу господарської діяльності  в інформаційній системі 

управління 

Роль і значення економічного аналізу у вивченні господарської діяльності 

підприємств і організацій. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. Аналіз - 

основа складання планів - прогнозів, бізнес - планів, виробничих завдань, програм, 

стратегії підприємства на внутрішньому і зовнішньому ринку, експрес - діагностики його 

техніко - економічного і фінансового стану. Роль економічного аналізу у здійснені 

контролю за виконанням виробничих завдань, програм, індикативних планів, планів - 

прогнозів, бізнес - планів, у проведенні діагностики ризику банкрутства підприємства. 

Економічний аналіз - ефективний спосіб виявлення внутрішніх резервів підвищення 

ефективності й якості роботи підприємств і організацій міського господарства. 

Предмет економічного аналізу. Об'єкти й суб'єкти аналізу. Зміст аналізу. Рівні 

проведення економічного аналізу господарської діяльності підприємств і організацій. 

Мета аналізу господарської діяльності. Використання в економічному аналізі системи 

показників. 

Види економічного аналізу. Групування економічного аналізу за широтою 
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(характером) порівняння, обсягом аналізованих об'єктів (показників, питань), ступенем 

повторювання аналітичної роботи, часом проведення аналізу, ступенем охоплення 

аналізом досліджуваного об'єкта (показника), аспектами (напрямками) досліджування, 

суб'єктами (користувачами) аналізу, способами проведення аналізу, його функціями та ін. 

Внутрішньогосподарський і міжгосподарський (порівняльний) аналіз. Загальний і 

тематичний аналіз. Епізодичний і систематичний аналіз. Попередній (перспективний) і 

наступний (ретроспективний) аналіз. Суцільний і вибірковий аналіз. Загальноекономічний 

і техніко-економічний аналіз. Внутрішній і зовнішній аналіз. Коефіцієнтний, 

горизонтальний і вертикальний аналізи. 

Основні вимоги, яким повинен відповідати економічний аналіз. Оперативність, 

конкретність, систематичність, комплексність та об'єктивність економічного аналізу. 

 

Тема 2. Методичне забезпечення аналізу господарської діяльності 

Аналіз і синтез - методи вивчання процесів і явищ природи та суспільства. Способи 

аналітичного розчленування досліджуваного об'єкта на складові частини. Використання 

аналітичного методу дослідження у різних галузях сучасної науки (хімії, фізиці, біології, 

медицині та інших). Суть економічного аналізу і синтезу, їх взаємозв'язок. Аналітичний 

метод дослідження та його особливості. Визначення методу. Метод і методика 

економічного аналізу. 

Загальна (типова) і часткова (галузева) методика аналізу. Класифікація способів і 

прийомів аналізу за рівнем об'єктивності та рівнем аналітичності. Традиційні прийоми 

економічного аналізу. Характеристика традиційних способів аналізу. Деталізація 

показників. Порівняння, його застосування в аналізі. Види і методика статистичних 

групувань. Відносні та середні величини. Елементарні прийоми оброблення динамічних 

рядів. Балансовий прийом. Табличний і графічний прийоми. 

Логіка і методичні прийоми факторного аналізу. Алгоритм факторного аналізу. 

Методи детермінованого факторного аналізу: ланцюгових підстановок, абсолютних і 

відносних різниць, індексний. Евристичні прийоми в економічному аналізі. 

 

Тема 3. Інформаційна база та організація аналізу господарської діяльності 

Зміст і поняття інформації. Інформація - важливий ресурс ринкової економіки. 

Гласність і секретність інформації. Комерційна таємниця, її межі та значення для суб'єктів 

господарювання. Характеристика і класифікація видів інформації. Інформаційна база 

економічного аналізу. Планово - нормативні, облікові, звітні й позаоблікові джерела 

інформації. 

Вимоги, яким має відповідати система інформації на підприємстві. 

Репрезентативність (при вибірковому аналізі), повнота, аналітичність, раціональність, 

своєчасність надходження і достовірність інформації. Перевірка вірогідності джерел 

інформації. Технічна і суттєва перевірка аналітичної інформації. Накопичення, обробка, 

систематизація, зберігання та використання аналітичної інформації. 

Організація аналітичної роботи і оформлення результатів економічного аналізу. 

Поняття організації аналітичної роботи. Підготовчий, аналітичний і заключний етапи 

економічного аналізу. Послідовність (технологія) проведення аналізу господарської 

діяльності підприємства. Узагальнення, оцінка та оформлення результатів економічного 

аналізу. Форми узагальнення результатів аналізу господарської діяльності підприємств. 

Описова форма узагальнення результатів аналізу (заключення, пояснювальна записка до 

звіту роботи підприємства, аналітична записка, доповідь, доповідна записка, довідка, 

рапорт - звіт, коментар, наказ, розпорядження та ін.). 

Автоматизація аналітичної роботи. Використання ЕОМ в економічному аналізі. 

Розробка і класифікація аналітичних задач. Створення автоматизованого банку даних для 

розв'язування аналітичних задач. 
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Тема 4.  Аналіз ресурсного потенціалу підприємства 

Лекція 4.1. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та оцінка 

ефективності їх використання 

Організаційно-інформаційна модель аналізу ресурсного потенціалу підприємства. 

Загальні положення аналізу ресурсного потенціалу підприємства. Мета і завдання аналізу 

ресурсного потенціалу підприємства в умовах ринкової економіки. Основи класифікації 

трудових і матеріальних (необоротних та оборотних) ресурсів підприємства. 

Завдання та джерела аналізу кадрового потенціалу підприємства. Аналітичні 

показники чисельності працівників, що використовуються для вивчення ефективності 

використання трудових ресурсів підприємства. 

Аналіз динаміки чисельності працівників за певну кількість періодів. Аналіз 

укомплектованості підприємства кадрами. Аналіз складу і структури чисельності 

працівників за ознаками статі, віку, стажу роботи, рівня освіти, кваліфікації, окремих 

спеціальностей, категорій та ін. Визначення впливу зміни структури чисельності 

працівників на виконання виробничої програми підприємства. 

Аналіз руху кадрів, вивчення причин і мотивів плинності робітників підприємства. 

Аналітичні показники, які використовуються для вивчення інтенсивності руху робочої 

сили на підприємстві. Визначення економічного збитку, який наноситься підприємству в 

зв'язку з плинністю кадрів. Аналіз використання фонду робочого часу. Аналітичний 

розрахунок впливу окремих факторів на зміну фонду робочого часу. Аналіз 

внутрішньозмінних та цілоденних втратів робочого часу. Визначення економічного 

збитку, що завдається підприємству в зв'язку з втратами робочого часу. 

Аналіз продуктивності праці. Оцінка ступеня виконання плану продуктивності 

праці. Аналіз динаміки продуктивності праці. Фактори, які впливають на зміну рівня 

продуктивності праці. Розробка факторних математичних моделей для аналізу 

продуктивності праці. Принципіальні схеми взаємозв'язку аналізованих і факторних 

показників продуктивності праці.  

Вивчення впливу трудових факторів на зміну виробничої програми підприємства.   

Принципіальні   схеми   взаємозв'язку   аналізованих   і трудових факторних показників 

виробничої програми. Методика розрахунку абсолютного та відносного впливу трудових 

факторів на зміну показників виробничої програми. Аналіз впливу трудового та 

технічного потенціалу підприємства на кінцевий виробничий результат його роботи. 

Схема взаємозв'язку показників трудового і технічного потенціалів підприємства. 

Аналітичний розрахунок впливу трудового і технічного потенціалів підприємства на 

кінцевий результат його роботи. 

 

Лекція 4.2. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами та оцінка 

ефективності їх використання 

Завдання та джерела аналізу основних фондів підприємств. Аналіз обсягу основних 

фондів за певну кількість періодів. Аналіз складу і структури основних фондів за різними 

ознаками: за натурально - предметним складом, призначенням, формою підпорядкування, 

власності, використанню у процесі виробництва та ін. Розрахунок впливу змін структури 

основних фондів на обсяг продукції (послуг) та інші економічні показники. 

Аналіз руху і технічного стану основних фондів. Аналітичні показники, що 

використовуються для аналізу руху основних фондів і їх технічного стану. Аналіз 

фондоозброєності праці. Аналітичний розрахунок впливу фондоозброєності праці на 

кінцеві результати роботи підприємства. 

Вивчення складу і структури виробничого устаткування за різними ознаками: за 

видами, терміном експлуатації, зносом, часом роботи, продуктивністю та ін. Аналіз 

впливу кількості устаткування і ефективності його використання на виконання виробничої 

програми. 

Аналіз ефективності використання основних фондів. Аналітичні показники, що 



18 

 

застосовуються для вивчення ефективності використання основних фондів: фондовіддача, 

фондоємність продукції, рентабельність. Основні фактори, що впливають на зміну 

фондовіддачі й рентабельності основних фондів. Побудова економіко - математичних 

моделей показників фондовіддачі та рентабельності основних фондів. Аналітичний 

розрахунок впливу важливих факторів на зміну фондовіддачі й рентабельності основних 

фондів. Аналіз співвідношень темпів зміни показників фондовіддачі, фондоозброєності і 

продуктивності праці. Аналіз впливу основних фондів і ефективності їх використання на 

обсяг продукції (послуг). Визначення впливу екстенсивних та інтенсивних чинників 

ефективності використання основних фондів (устаткування) на зміну обсягу продукції 

(послуг) підприємства. 

 

Лекція 4.3. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними оборотними 

ресурсами та оцінка ефективності їх використання 

Значення та інформаційне забезпечення аналізу. Загальна модель аналізу 

матеріальних ресурсів. Аналіз наявності та руху матеріальних ресурсів. Аналіз складу і 

структури матеріальних ресурсів. Аналіз руху матеріальних ресурсів. 

Аналіз стану виробничих запасів. Аналіз інтенсивності використання виробничих 

запасів. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Аналіз загальних і 

питомих витрат матеріалів. Аналіз узагальнювальних і часткових показників ефективності 

використання матеріальних ресурсів. Факторних аналіз матеріаломісткості продукції. 

Аналіз факторів зміни й виявлення резервів зниження матеріаломісткості продукції 

та підвищення ефективності виробництва. 

 

Тема 5. Аналіз виробництва, реалізації і собівартості продукції промислових 

підприємств 

Лекція 5.1. Аналіз виробництва промислової продукції 

Значення, завдання та інформаційне забезпечення аналізу виробництва продукції. 

Загальна модель й послідовність проведення аналізу. 

Аналіз рівня, динаміки і структури обсягу виробленої та реалізованої продукції. 

Аналіз номенклатури, асортименту та оновлення продукції. Методи аналізу 

виконання плану за номенклатурою та асортиментом. Аналіз оновлення продукції. Аналіз 

сезонності та ритмічності виробництва (реалізації) продукції. Аналіз виконання договорів 

поставки продукції за асортиментом, якістю і термінами. Непрямі показники якості. 

 

Лекція 5.2. Аналіз реалізації промислової продукції 

Мета і завдання аналізу реалізації продукції в умовах ринкової економіки. Аналіз 

ринкових можливостей підприємств за різними критеріями і ознаками (сегментами), 

групами споживачів, параметрами продукції (послуг), основними конкурентами та ін. 

Аналіз конкурентоспроможності виробленої продукції (поданих послуг). Оцінка 

конкурентних позицій підприємства за виробленою продукцією (наданими послугами). 

Організаційно-інформаційна модель аналізу реалізації продукції підприємства. 

Методика аналізу реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) підприємства 

промисловості: аналіз виконання виробничої програми підприємства; загальний аналіз 

обсягу виробництва та реалізації продукції; аналіз якості продукції. 

Класифікація зовнішніх та внутрішніх чинників, що обумовлюють обсяг і 

структуру реалізації продукції. Структурно-логічна модель факторної системи аналізу 

реалізації продукції. 

 

Лекція 5.3. Загальний і факторний аналіз витрат і собівартості промислової 

продукції 

Значення та джерела аналізу собівартості продукції (послуг) підприємства. Основні 

напрямки аналізу собівартості продукції (послуг). Аналіз виконання плану і динаміки 
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витрат. Залежність витрат від обсягу виробленої продукції (послуг) та собівартості 

одиниці продукції (послуг). Розрахунок впливу окремих факторів на зміну витрат 

підприємств. 

Значення, завдання й система інформаційного забезпечення аналізу витрат 

підприємства. Класифікація видів витрат і об'єктів аналізу. Система показників рівня 

витрат і собівартості продукції. Загальна модель аналізу витрат підприємства. 

Факторний аналіз окремих економічних елементів витрат. Аналіз витрат на 

матеріали. Показники використання матеріальних затрат. Матеріалоємкість продукції і 

матеріаловіддача. Аналітичний розрахунок впливу матеріальних затрат і матеріаловіддачі 

на зміну обсягу виробництва продукції. 

Аналіз витрат діяльності. Аналіз рівня та динаміки витрат звичайної діяльності. 

Аналіз складу і структури витрат звичайної діяльності та їх зміни. 

Аналіз операційних витрат. Аналіз витрат на одну гривню вартості продукції. 

Аналіз операційних витрат підприємства за економічними елементами та статтями 

калькуляції, за залежністю від обсягів виробництва й збуту продукції, за місцями 

виникнення витрат, за об'єктами калькуляції. 

Аналіз виробничої собівартості продукції. Аналіз прямих матеріальних витрат. 

Аналіз прямих витрат на оплату праці. Аналіз непрямих витрат. Вибір показників 

оперативного аналізу та контролю витрат підприємства. Методи виявлення, оцінка й 

систематизація причин і винуватців відхилень витрат від плану. Підрахунок і розробка 

заходів для реалізації виявлених резервів собівартості. 

 

Тема 6. Аналіз реалізації товарів і витрат підприємств торгівлі 

Лекція 6.1. Аналіз реалізації товарів підприємствами торгівлі 

Значення і джерела аналізу реалізації товарів підприємствами торгівлі. Основні 

напрямки аналізу доходів. Оцінка ступеня виконання плану і аналізу динаміки доходів за 

певну кількість періодів. 

Аналіз складу і структури доходів. Вивчення структурних змін в динаміці 

аналізованого показника. Аналіз доходів у розрізі окремих джерел, споживачів продукції, 

структурних підрозділів підприємства та окремих відрізків часу звітного періоду. 

Вивчення ступеня участі окремих підрозділів підприємства у формуванні його доходів. 

Основні фактори, що впливають на зміну доходів: обсяг реалізованої продукції 

(послуг) і середній тариф (ціна) одиниці продукції (послуг). Аналітичний розрахунок 

впливу окремих факторів на зміну доходів. Багатофакторний аналіз доходів окремих 

комунальних підприємств. 

Аналіз маржинального доходу. Схематичний і математичний взаємозв'язок між 

маржинальним доходом і факторами, що впливають на його зміну. Факторний аналіз 

маржинального доходу. 

Аналітичні показники - індикатори, що використовуються у процесі аналізу 

доходів. Порівняльний аналіз показників - індикаторів доходів. 

 

Лекція 6.2. Аналіз витрат підприємства торгівлі 

Аналіз складу і структури витрат торгівлі продукції (послуг) за економічними 

елементами операційних витрат. Визначення ступеня впливу окремих економічних 

елементів операційних затрат на загальну зміну собівартості продукції (послуг). 

Аналіз витрат на оплату праці. Вивчення складу, структури і динаміки фонду 

оплати праці. Аналіз співвідношення темпів росту показників продуктивності праці та 

середньої заробітної плати. Факторний аналіз фонду оплати праці. Схема взаємозв'язку 

фонду оплати праці і факторів, що впливають на його зміну. 

Аналіз відрахувань на соціальні заходи. Аналіз амортизації основних фондів. 

Вивчення впливу окремих факторів на зміну цих елементів операційних витрат. 

Аналіз складу і структури комплексних (калькуляційних) статей витрат. 
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Визначення впливу калькуляційних статей витрат на загальну зміну витрат в цілому по 

підприємству. Аналіз комплексних статей витрат за їх окремими економічними 

елементами витрат. 

Аналіз складу і структури витрат за їх умовно-постійним і умовно-змінним 

характером. Аналіз рівня динаміки витрат на одиницю продукції. Аналітичні показники - 

індикатори, що використовуються для вивчення витрат підприємств торгівлі. 

 

Тема 7. Місце і роль фінансового аналізу в системі управління 

Об'єкт фінансового аналізу, як відкрита економічна система. Місце і роль 

фінансового аналізу в інформаційній системі управління. Сутність фінансового аналізу в 

умовах ринкової економіки. 

Зміст фінансового аналізу. Предмет фінансового аналізу. Мета і завдання 

фінансового аналізу. 

Види фінансового аналізу: перспективний, оперативний та ретроспективний аналіз; 

внутрішній та зовнішній аналіз; аналіз діяльності підприємства, аналіз за центрами 

відповідальності, аналіз окремих операцій; повний, локальний та тематичний аналіз; 

річний, квартальний, місячний та разовий аналіз; вертикальний (структурний),    

горизонтальний (трендовий), порівняльний, коефіцієнтний, факторний, декомпозищйний 

та інтегральний аналіз. 

Основні принципи фінансового аналізу: системність, комплексність, об'єктивність, 

динамічність, точність, оперативність, ефективність, прогресивність. 

Напрями розвитку фінансового аналізу в умовах ринкової економіки. 

 

Тема 8. Методичне забезпечення та інформаційна база фінансового аналізу 

Сутність та визначення методу фінансового аналізу, його основні елементи та 

особливості. Методика фінансового аналізу та її складові. 

Методи, способи і прийоми у фінансовому аналізі: абстрактно-логічні, економіко-

логічні та економіко-математичні. Сутність та сфера використання економіко-логічних 

методів загального аналізу: 

відносних та середніх величин, порівняння, групування, рядів динаміки, 

деталізації, графічний, балансовий, табличний. 

Детермінований факторний аналіз, його сутність та сфера використання. Типи 

моделей і методи та прийоми вирішеннях завдань детермінованого факторного аналізу: 

елімінування, пропорційного ділення і часткової участі, інтегральний та логарифмічний. 

Економіко-математичні методи у фінансовому аналізі, їх сутність та класифікація: 

економіко-статистичні, економетричні, оптимальних рішень і кібернетичні. 

Поняття стохастичних зв'язків між показниками та їх відмінність від 

функціональних зв'язків. Способи застосування залежностей у стохастичному факторному 

аналізі. Умови використання, мета і завдання кореляційного аналізу. Парна і множинна 

кореляція, її застосування у фінансовому аналізі. 

Економічна інформація та основні ознаки її класифікації у фінансовому аналізі. 

Фінансова звітність - інформаційна основа фінансового аналізу. Вимоги до складу і змісту 

фінансової звітності. 

Система інформаційного забезпечення фінансового аналізу. Основні принципи 

формування раціональних потоків інформації. Автоматизований банк даних - основний 

компонент інформаційного забезпечення. Зміст загальної схеми формування економічної 

інформації в умовах застосування ПЕОМ. 

Організаційно-інформаційна модель фінансового аналізу: мета і завдання; об'єкти і 

суб'єкти; система економічних показників; інформаційне та методичне забезпечення. 

 

Тема 9. Аналіз фінансових результатів та рентабельності підприємства: 

Економічний зміст доходів, витрат і прибутку підприємства. Основи класифікації 
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доходів і витрат підприємства. 

Організація аналізу фінансових результатів та рентабельності підприємства в 

умовах застосування сучасних інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна 

модель аналізу фінансових результатів і рентабельності. 

Методика аналізу формування фінансових результатів підприємства. Факторна 

адитивна модель аналізу чистого прибутку, побудована на основі звіту про фінансові 

результати. Аналіз динаміки доходів і витрат підприємства. Факторний аналіз доходів і 

витрат. Аналіз динаміки фінансових результатів. Факторний аналіз фінансових 

результатів: прибутку від операційної діяльності, прибутку від звичайної діяльності до 

оподаткування та чистого прибутку. 

Аналіз розподілу та ефективності використання чистого прибутку. Рентабельність 

підприємства, методика її оцінки та аналізу. 

Граничний аналіз та методика оптимізації прибутку підприємства. 

 

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства 

Фінансовий стан підприємства, його характеристика та оцінка. Організація аналізу 

фінансового стану в умовах застосування сучасних інформаційних технологій. 

Організаційно-інформаційна модель аналізу фінансового стану підприємства. 

Методика аналізу економічного потенціалу. Основи класифікації майна і джерел 

фінансування підприємства. 

Загальний аналіз економічного потенціалу підприємства. Оцінка та аналіз динаміки 

майнового й фінансового потенціалу підприємства за абсолютною величиною, складом і 

структурою. 

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства: система 

показників; алгоритми розрахунку та критерії оцінки коефіцієнтів фінансової стійкості та 

платоспроможності. Інтегральна оцінка фінансової стійкості та платоспроможності 

підприємства. 

Аналіз ефективності використання активів і капіталу підприємства: система 

показників рентабельності  та інтенсивності  використання  засобів; алгоритми розрахунку  

й  критерії  оцінки  коефіцієнтів,  інтегральна оцінка коефіцієнтів рентабельності та 

інтенсивності використання засобів. Загальна оцінка фінансового стану підприємства. 

 

Тема 11. Аналіз джерел фінансування підприємства 

Фінансування підприємства в умовах ринкової економіки. Характеристика 

фінансових ресурсів підприємства. Основи класифікації джерел фінансування. Джерела 

формування власного капіталу і зобов'язань підприємства. Внутрішні та зовнішні джерела 

власних фінансових ресурсів: формування та напрями розподілу. 

Організація аналізу джерел фінансування в умовах застосування сучасних 

інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу джерел 

фінансування підприємства. 

Методика аналізу власного капіталу. Загальний аналіз власного капіталу. Аналіз 

руху та ефективності використання власного капіталу. Особливості оцінки показників 

фінансової стійкості підприємства в управлінні власним капіталом. 

Методика аналізу зобов'язань. Загальний аналіз зобов'язань. Аналіз руху 

зобов'язань. Особливості аналізу довгострокових і поточних зобов'язань. Особливості 

аналізу забезпечень наступних витрат і платежів. Особливості аналізу доходів майбутніх 

періодів. 

Оптимізація структури джерел фінансування підприємства шляхом мінімізації 

середньої вартості капіталу. 
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Тема 12. Аналіз грошових потоків підприємства 

Характеристика грошових потоків підприємства. Рух грошових коштів як наслідок 

операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства. 

Організація аналізу грошових потоків в умовах застосування сучасних 

інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу грошових потоків 

підприємства. 

Методика аналізу грошових потоків. Аналіз джерел утворення і напрямків 

витрачання грошових коштів. Аналіз руху грошових коштів за видами діяльності 

підприємства. Визначення показників чистого руху грошових коштів за видами діяльності 

підприємства: чистий рух коштів від операційної діяльності; чистий рух коштів від 

інвестиційної діяльності; чистий рух коштів від фінансової діяльності. Визначення 

загального показника чистого руху грошових коштів на основі балансу та на основі звіту 

про рух грошових коштів. Факторний аналіз загального показника чистого руху грошових 

коштів. Оцінка достатності, ліквідності та ефективності грошового потоку. 

 

Тема 13. Аналіз та прогнозування фінансово-господарської діяльності підприємства 

Особливості аналізу і прогнозування показників фінансової звітності підприємства. 

Організація аналізу і прогнозування показників фінансової звітності в умовах 

застосування сучасних інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель 

аналізу і прогнозування показників фінансової звітності підприємства. 

Моделі динамічного прогнозування фінансових показників. Детерміноване 

моделювання факторних систем. Види детермінованих факторних моделей. Стохастичне 

моделювання факторних систем. Особливості стохастичного моделювання. 

Балансові моделі управління джерелами фінансування. Етап прогнозування 

показників фінансових звітів на основі побудови балансових моделей. 

Прогнозування потенційного банкрутства підприємства. Особливості застосування 

індексів кредитоспроможності Альтмана, Копана і Гольдера, Тішоу, Таффлера. 

Використання системи формалізованих і неформалізованих критеріїв оцінки можливого 

банкрутства. Прогнозування показників платоспроможності. 

 

 

Тема 14. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства 

Загальні положення аналізу інвестиційної діяльності. Класифікація інвестицій. 

Реальні (капітальні) і фінансові інвестиції. 

Організація аналізу інвестиційної діяльності підприємства в умовах застосування 

сучасних інформаційних технологій. Організаційно-інформаційна модель аналізу 

інвестиційної діяльності підприємства. 

Аналіз реальних (капітальних) інвестицій. Характеристика стадій реального 

інвестування: стадія накопичення капіталу; стадія стримання доходу. Витратна і дохідна 

частини інвестиційного проекту. 

Аналіз витрат в умовах реального інвестування: первинні витрати, інвестиційні 

витрати, експлуатаційні витрати. 

Аналіз доходів в умовах реального інвестування: первинні доходи, надходження 

від основної діяльності об'єкта інвестування; чистий дохід від інвестицій. 

Кількісна оцінка грошових потоків реального інвестування. Чистий приведений 

доход від реальних (капітальних) інвестицій (чиста теперішня вартість). 

Аналіз та оцінка ефективності реальних інвестицій за показниками рентабельності, 

внутрішньої норми доходу, терміну окупності. 

Аналіз реальних інвестицій в умовах інфляції та ризику. Аналіз альтернативних 

інвестиційних проектів: методика, система показників, критерії оцінки. Аналіз комбінацій 

інвестиційних проектів. Оцінка елементів грошового потоку портфеля інвестиційних 

проектів. Розрахунок показників ефективності комбінованих проектів (інвестиційного 
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портфеля). 

Оптимізація розподілу інвестицій за кількома проектами. Просторова оптимізація 

портфеля інвестиційних проектів: методика, система показників, критерії оптимізації. 

Оптимізація розподілу інвестицій у часі: методика, система показників, критерії 

оптимізації. 

Концепція ризику, доходу і дохідності фінансових активів. Оцінка та аналіз ризику 

окремого фінансового активу. Чинники, що обумовлюють ризик окремого фінансового 

активу. Оцінка та аналіз ризику портфеля фінансових інвестицій. Чинники, що 

обумовлюють ризик інвестиційного портфеля, диверсифікований (несистематичний) та 

недиверсифікований (систематичний) ризики інвестиційного портфеля, їх оцінка та 

оптимізація залежно від інвестиційної стратегії підприємства. Модель взаємозв'язку 

ризику та дохідності. Визначення необхідної ставки доходу (очікуваної дохідності) 

цінного папера та премії за ризик вкладення капіталу. Графічні методи аналізу залежності 

між ризиком і дохідністю фінансових інвестицій. 
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КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань вступників з фахових дисциплін для здобуття освітнього 

ступеня «магістр» спеціальності «Облік і оподаткування» на основі 

освітнього ступеня «бакалавр» 
 

Цілі письмового тестування з фахових дисциплін: 

- перевірити відповідність теоретичних знань, вмінь і навичок 

вступників вимогам навчальних програм; 

- оцінити рівень підготовленості абітурієнтів до подальшого 

навчання в інституті. 

 

Вимоги до освітньо-професійної підготовки з фахових дисциплін: 

Мета та завдання вивчення фахових дисциплін полягає у виявленні 

рівня підготовки абітурієнта, володіння професійними знаннями для 

опанування освітнього ступеня «магістр» спеціальності «Облік і 

оподаткування». 
 

Загальні вимоги: 

- вступник повинен знати основні програмні положення з фахових 

дисциплін: «Фінансовий облік», «Бухгалтерський облік (за видами 

економічної діяльності)», «Управлінський облік» «Аналіз господарської 

діяльності», «Аудит»; 

- вміти застосовувати вивчений теоретичний матеріал та практичні 

навички під час виконання тестових завдань. 

 

Білет письмового тестування з фахових дисциплін складається з 50 

закритих тестових завдань. Вступнику потрібно обрати одну правильну 

(найбільш повну) відповідь. 
 

1. Якщо відповідь на тест надана правильно, то виставляється 

максимальний бал (2 бали). 

2. Якщо відповідь на тестові завдання є неправильною, то 

виставляється 0 балів. 

3. Загальна кількість балів, яку може набрати абітурієнт - 100. 

4. Мінімальна сума балів з випробування дорівнює 60. 
 

 

  



25 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК 

Основна  

1. Алексєєва А.В., Веренич О.Г.,  Шаповалова А.П., Горностаєва В.М. Опорний 

конспект з курсу «Фінансовий облік». - К.: КНТЕУ, 2010. 

2. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.-практ. посібник 

/ Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : Центр учбової літератури, 

2010. – 536 с 

3. Верига Ю. А. Фінансовий облік : навч. посібник / Ю. А. Верига, 

Т. В. Гладких, М. М. Орищенко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 438 с. 

4. Волкова І. А. Фінансовий облік - 2 : навч. посібник / І. А. Волкова. – К. : Центр 

учбової літератури, 2009. – 224 с. 

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

стандартами : навч. посібник / І. В. Жолнер. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с/ 

6. Інвентаризація : практ. посібник / упоряд. Д. М. Лівшиц. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 140 с. 

7. Калькуляція собівартості продукції, робіт та послуг : навч. посібник 

/ О. Е. Оксанич, І. А. Волкова, О. О. Миронова. – К. : Центр учбової літератури, 2013. – 326 с. 

8. Мошковська, О.А. Облік фінансових результатів: теорія та методологія : 

монографія / О. А. Мошковська. – К. : КНТЕУ, 2013. – 380 с. 

9. Нашкерська, Г. В. Фінансовий облік : навч. посібник / Г. В. Нашкерська. – К. : 

Кондор, 2009. – 503 с. 

10. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність : 

підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 976 с.. 

11. Фінансовий облік - 2 : навч. посібник / Є. Ю. Шара, О. О. Бідюк, Н. В. Гуріна, 

І. Є. Соколовська-Гонтаренко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 408 с. 

12. Фінансовий облік : навч. посібник / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, 

М. С. Орлів та ін. ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., переробл. і 

допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с. 

13. Фінансовий облік : опорний конспект лекцій / авт.: А.В. Алексєєва, 

О. А. Бакурова, А. П. Шаповалова. – К. : КНТЕУ, 2013. – 138 с. 

14. Фінансовий облік : підручник / за заг. ред. Л. В. Нападовської; [Л. В. 

Нападовська, А. В. Алексєєва, О. А. Бакурова, О. Г. Веренич, Г. В. Уманців, О. І. Мазіна, 

А.П. Шаповалова, О. М. Кияшко, В. М. Горностаєва, Н. М. Головай, С. Р. Опанасюк]. – 

К. : КНТЕУ, 2013. – 700 с. 

15. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, 

Н. Я. Микитюк та ін. – 2-ге вид., доп. та переробл. – К. : Кондор, 2013. – 551 с. 

16. Фінансовий облік: практикум : навч. посібник / за заг. ред. П. Й. Атамаса; 

[П. Й. Атамас, О. П. Атамас , О. О. Лисиченко, Л. М. Пісьмаченко]. – К. : Центр учбової 

літератури, 2013. – 444 с. 

17. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : 

підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. ; за ред. М. Ф. 

Огійчука. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с. 

 

Додаткова  

1. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435 - IV. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р.№ 436 - IV. 

3. Податковий кодекс України від 02.12.10 р., №2755 –VІ. 

4. Митний кодекс України від 11.08.2002 р. №92-ІV. 

5. Про фінансовий облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 



26 

 

16.07.1999 р. № 996 - XIV. 

6. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. №108/95-ВР. 

7. Про відпустки: Закон України від 15.11.1996 , №504/96-ВР.  

8. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги 

до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73. 

9.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 27.04.2000 р. № 92. 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 18.10.99 р. № 242. 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 20.10.99 р. № 246. 

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість»: 

Затв. наказом М-ва фінансів України від 08.10.99 р. № 237. 

13. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання»: Затв. наказом 

М-ва фінансів України від 31.01.2000 р. № 20. 

14. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 26.04.2000 р. № 91. 

15.  Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 30.11.01р. № 559. 

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 28.07.2000 р. № 181.  

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 29.11.99 р. № 290. 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати»: Затв. наказом М-ва 

фінансів України від 31.12.99 р. № 318. 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 28.12.2000 р. № 353. 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств»: 

Затв. наказом М-ва фінансів України від 07.07.99 р. № 163. 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив змін валютних 

курсів»: Затв. наказом М-ва фінансів України від 10.08.2000 р. № 193. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Виплати працівникам»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 28.10.03р. № 601. 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності 

активів»: Затв. наказом М-ва фінансів України від 24.12.04р. № 817. 

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати»: Затв. 

наказом М-ва фінансів України від 28.04.06 р. № 415. 

25. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 30.11.99 №291. 

26. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій: Наказ М-ва фінансів України від 

30.11.99 р. № 291. 

27. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку: 

Наказ М-ва фінансів України від 24.05.95 р. № 88. 

28.Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: 

Постанова правління НБУ від 15.12.2004 р. № 637. 

29.Положення про інвентаризацію активів та зобо’вязань: М-ва фінансів України 

від 02.09.2014 р. № 879. 

30. Інструкція про безготівкові розрахунки України в національній валюті: 

Постанова правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22. 

31. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 



27 

 

національній та іноземних валютах: Постанова правління НБУ від 12.11.2003 р.№ 492. 

32.Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон: Наказ М-ва 

фінансів України від 13.03.1998 р. № 59. 

33. Методичні рекомендації щодо заповнення форм фінансової звітності: Наказ М-

ва фінансів України від 28.03.2013 р. № 433. 

34.Методичні рекомендації з перевірки порівнянності показників фінансової 

звітності: Наказ М-ва фінансів України від 11.04.2013 р. №476. 

35.Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку: 

Наказ М-ва фінансів України від 29.12.2000 р. №356. 

36. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку запасів: Наказ М-ва фінансів 

України від 10.01.2007 р. № 2 (зі змінами та доповненнями). 

37. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів: Наказ М-ва 

фінансів України від 30.09.2003 р. № 561. 

38.Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт, послуг) у 

промисловості: Наказ М-ва промислової політики України від 09.07.2007 р. № 373. 

39.Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в 

торговельній діяльності: Наказ М-ва економіки України від 02.03.2010 р. № 226. 

40.Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних 

робіт: Наказ М-ва регіонального розвитку та будівництва України від 31.12.2010 р. № 573. 

41.Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку нематеріальних активів: Наказ 

М-ва фінансів України від 16.11.2009 р. № 1327. 

42.Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики 

праці: Наказ Державного комітету статистики України від 05.12.2008 р. № 489. 

 

Інтернет-ресурси 

1. www.buhgalteria.com.ua 

2. www.visnuk.com.ua 

3. www.dtkt.com.ua 

4. www.sta.gov.com.ua 

5. www.blank.com.ua 

6. www.zakon.rada.com.ua 

7. www.nau.com.ua 

 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ) 

 

Основний  

1. Атамас П. Й.  Бухгалтерський облік у галузях економіки : навч. посібник 

/ П. Й. Атамас. – 2-ге вид., переробл. і допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 392 

с. 

2. Базилюк А. В.  Бухгалтерський і податковий облік автотранспорту та 

перевезень : навч. посібник / А. В. Базилюк, О. І. Малишкін. – К. : Центр учбової 

літератури, 2011. – 256 с. 

3. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика : навч.-практ. посібник 

/ Н. І. Верхоглядова, В. П. Шило, С. Б. Ільїна, В. І. Кисла. – К. : Центр учбової літератури, 

2010. – 536 с. 

4. Бухгалтерський облік на сільськогосподарських підприємствах : підручник 

/ М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, Л. Г. Панченко та ін. ; за ред. М, Ф. Огійчука. – 4-те 

вид., перероб. і допов. – К. : Алерта, 2007. – 979с. : іл. 

5. Верига Ю. А.  Фінансовий облік : навч. посібник / Ю. А. Верига, Т. В. Гладких, 

М. М. Орищенко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 438 с. 

6. Гура Н. О.  Облік видів економічної діяльності : підручник / Н. О. Гура. – К. : 

Центр учбової літератури, 2010. – 310с. 

http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.sta.gov.com.ua/
http://www.blank.com.ua/
http://www.zakon.rada.com.ua/
http://www.nau.com.ua/


28 

 

7. Даньків Й. Я.  Бухгалтерський облік у галузях економіки : Навч. посібник 

/ Й. Я. Даньків, М. Р. Лучко, М. Я. Остап'юк. – 3-тє вид., перероб. і допов. – К : Знання, 

2007. – 243с. 

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

стандартами : навч. посібник / І. В. Жолнер. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 368 с. 

9. Облік у галузях економіки : навч. посібник / В. Ф. Максімова, З. В. Кузіна, 

Л. М. Стиренко, Т. Г. Степова ; за ред. В. Ф. Максімової. – К. : Центр учбової літератури, 

2010. – 496 с. 

10. Ткаченко Н. М.  Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і 

звітність : підручник / Н. М. Ткаченко. – 5-те вид., допов. і перероб. – К. : Алерта, 2011. – 

976 с. + CD. 

11. Фінансовий облік : навч. посібник / В. К. Орлова, Л. А. Костецька, 

М. С. Орлів та ін. ; за ред. В. К. Орлової, М. С. Орлів, С. В. Хоми. – 2-ге вид., переробл. і 

допов. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 510 с. 

12. Фінансовий облік : підручник / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, 

Н. Я. Микитюк та ін. – 2-ге вид., доп. та переробл. – К. : Кондор, 2013. – 551 с. 

13. Фінансовий облік : підручник / за заг. ред. Л. В. Нападовської; [Л. В. 

Нападовська, А. В. Алексєєва, О. А. Бакурова, О. Г. Веренич, Г. В. Уманців, О. І. Мазіна, 

А. П. Шаповалова, О. М. Кияшко, В. М. Горностаєва, Н. М. Головай, С. Р. Опанасюк]. – 

К. : КНТЕУ, 2013. – 700 с. 

14. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : 

підручник / М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. ; за ред. М. Ф. 

Огійчука. – К. : Алерта, 2011. – 1042 с. 

Додатковий 

1. Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 р. № 436-V. 

2. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій :наказ 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. № 291. 

3. Інструкція про інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: наказ 

Міністерства фінансів від 11.08.1994 р. № 69. 

4. Методичні рекомендації з організації та ведення бухгалтерського обліку в 

селянських (фермерських) господарствах : наказ Міністерства аграрної політики України 

від 02.07.2001 р. № 189. 

5. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств : наказ Міністерства 

аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132. 

6. Методичні рекомендації з формування собівартості  продукції (робіт, послуг) у 

промисловості : наказ Міністерства промислової політики України від 09.07.2007 р. № 

373. 

7. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних 

робіт: наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 31.12.2010 р. 

№573. 

8. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг)  

на транспорті: наказ Міністерства транспорту України від 05.02. 2001 р. № 65. 

9. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку : 

наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2000 р. № 356. 

10. Національне Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 

вимоги до фінансової звітності» : положення затв. наказом Міністерства фінансів України 

від 07.02.2013 №7 3. 

11.  Норми витрат палива і мастильних матеріалів на автомобільному 

транспорті : наказ Міністерства транспорту від 10.02.1998 р. № 43. 
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12. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств і організацій: наказ Міністерства фінансів України 

від 30.11.99 р. №291. 

13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-IV. 

14. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку : затвердженінаказом 

Міністерства фінансів України. 

15. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку : наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 р. № 88. 

16. Про автомобільний транспорт : Закон України від 05.04.2001 р. № 2344. 

17. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України 

від 16.07.1999 р. № 996-XIV. 

18. Про оплату праці: Закон України від 24.03.1995 р. № 144-95. 

19. Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування : Закон України від 08.07.2010 р. № 2464-VI. 

20. Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 

законодавчих актів України: Закон України від 31.07.2014 р.   

№ 1621-VII 

21.  Про затвердження Методичнихрекомендацій щодо обліковоїполітики 

підприємства та внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України : наказ 

Міністерства фінансів України від 27.06.2013 р. № 635. 

22. Про затвердження типових форм первинного обліку : наказ Міністерства 

статистики України від 29.12.95 р. №352. 

23. Про затвердження типових форм первинних документів з обліку в 

будівництві : наказ Міністерства регіонального розвитку та будівництва України від 

04.12.2009 р. № 554. 

24. Типові форми первинних облікових документів з обліку сировини та 

матеріалів : наказ Міністерства статистики України від 21.06.96 р. №193. 

25. Типові форми первинних документів по обліку праці і заробітної плати : 

наказ Міністерства статистики України від 22.05.96р. №144. 

26. Правила визначення вартості будівництва (ДБН Д.1.1.1-2000) : наказ 

Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політьики України від 

27.08.2000 р. № 174. 

27. Лень В. С.  Облік і аудит у страхових організаціях : навч. посібник 

/ В. С. Лень. – Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. – 584 с. 

28. Маслак О. О.  Облік, аналіз та аудит зовнішньоекономічної діяльності : навч. 

посібник / О. О. Маслак, В. Й. Жежуха. – К.:Каравела, 2011. – 400 с. 

29. Слободяник Ю. Б.  Статистичний облік : навч. посібник 

/ Ю. Б. Слободяник. – К. : Центр учбової літератури, 2010. – 128 с. 

30. Ткаченко Н. М.  Єдиний соціальний внесок. Нарахування та сплата 

/ Н. М. Ткаченко. – К. : Алерта, 2011. – 88 с. – (Бібліотека бухгалтера). 

31. Періодичні видання: «Бухгалтерський облік і аудит», «Все по 

бухгалтерський облік», «Дебет – Кредит», «Баланс», «Бухгалтерія». 

Інтернет-ресурси 

1. www.nau.ua – веб-сайтзаконодавчої та судової інформації. 

2. www.zakon.rada.ua – офіційний веб-сайт Верховної Ради України. 

3. www.buhgalteria.com.ua–веб-сайт газети „Бухгалтерія”  

 

УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

Основна  

1. Атамас П. Й.  Управлінський облік : навч. посібник / П. Й. Атамас. – 2-ге вид. – 

К. : Центр учбової літератури, 2009. – 440 с. 

2. Карпенко О. В.  Управлінський облік : навч. посібник / О. В. Карпенко, 

http://www.nau.ua/
http://www.zakon.rada.ua/
http://www.buhgalteria.com.ua/
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Д. В. Карпенко. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с. 

3. Нападовська Л. В.  Управлінський облік : підручник / Л. В. Нападовська. – 2-ге 

вид., доопрац. та допов. – К. : КНТЕУ, 2010. – 648 с. 

4. Партин Г. О.  Управлінський облік : навч. посібник / Г. О. Партин, 

А. Г. Загородній. – 2-ге вид., випр. і допов. – К. : Знання, 2007. – 303 с. 

1. Райан, Б.  Стратегическийучет для руководителя / Б. Райан ; Под ред. 

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

5. Труш В. Є.  Управлінський облік : навч.-метод. посібник / В. Є. Труш, 

Т. М. Чебан, Н. Я. Стефанович ; за ред. В.Є. Труша. – К. : Кондор, 2010. – 296 с. 

6. Управлінський облік : опорний конспект лекцій / уклад. Л. В.Нападовська. – К. : 

КНТЕУ, 2013. – 97 с. 

7. Фаріон І. Д.  Управлінський облік : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. – 

К. : Центр учбової літератури, 2012. – 792 с. 

8. Фінансовий та управлінський облік за національними стандартами : підручник 

/ М. Ф. Огійчук, В. Я. Плаксієнко, М. І. Беленкова та ін. ; за ред. М. Ф. Огійчука. – К. : 

Алерта, 2011. – 1042 с. 

9. Хорнгрен, Ч. Т.Бухгалтерскийучет: управленческий аспект / Ч. Т. Хорнгрен, Дж. 

Фостер ; Под ред. Соколова Я.В. – Пер. с англ. – М : Финансы и статистика, 2006. – 416с. : 

ил.  

Додаткова література  

1. Голов, С.  Управлінський облік і контролінг: концепції та застосування 

/ С. Голов // Вісник КНТЕУ. – 2007. – №5. – С.82-87. 

2. Господарський кодекс України: Прийнятий Постановою Верховної Ради 

України від 16.01.2003 р. № 436-1У // Бухгалтерія. – 2004. - № 3. – С.7 – 108. 

3. Добровський, В. М.  Управлінський облік : Навч.-метод. посібник для самост. 

вивч. дисц. / В. М. Добровський, Л. В. Гнилицька, Р. С. Коршикова ; За ред. Добровського 

В.М. – К : КНЕУ, 2012. – 235с. 

4. Ільченко, Л.  Розвиток методології управлінського обліку / Л. Ільченко 

// Галицький економічний вісник. – 2009. – №2. – С.139-142. 

5. Король, С.  Роль управлінського обліку в досягненні соціальної відповідальності 

бізнесу / С. Король // Вісник КНТЕУ. – 2009. – №1. – С.80-87. 

6. Лишиленко, О. В.  Бухгалтерський управлінський облік : Навч. посібник 

/ О. В. Лишиленко. – К : Центр навчальної літератури, 2010. – 254с. 

7. Майданевич, П. М.  Елементи методу управлінського обліку 

/ П. М. Майданевич, Л. Б. Прокопович // Актуальні проблеми економіки. – 2010. – №9. – 

С.265-270. 

8. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання собівартості 

продукції ( робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. Затверджені Наказом 

Міністерства аграрної політики України від 18.05.2001 р. № 132 

9. Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування  

в торговельній діяльності. Затверджені Наказом Міністерства економіки та з питань 

європейської інтеграції України від 22.05. 2002 р. № 145 // Все про бухгалтерський облік – 

2002. - № 76 

10. Методичні рекомендації з формування собівартості  продукції (робіт, послуг) 

у промисловості. Затверджені Наказом Державного комітету промислової політики 

України від 2.02.01 р. № 47 // Все про бухгалтерський облік. – 2001. - № 77 (623) 

11. Методичні рекомендації з формування собівартості будівельно-монтажних 

робіт. Затверджені Наказом Держбуду України від 07.05.2002 р. №81 

12. Методичні рекомендації з формування собівартості перевезень (робіт, послуг)  

на транспорті. Затверджені Наказом Міністерства транспорту України від 05.02. 2001 р. № 

65 

13. Національне положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні 
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вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства Фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73. 

14. Панков, В. А.Контролінг і бюджетування фінансово-господарської діяльності 

підприємства : Навч. посібник / В. А. Панков, С. Я. Єлецьких, Н. М. Михайличенко. – К : 

Центр учбової літератури, 2010. 

15. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затверджений 

наказом Міністерства Фінансів України № 290 від 29.11.99 р. // Все про бухгалтерський 

облік.  – 2009.  - № 10 

16. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”, затверджений  

наказом Міністерства Фінансів України від 14 червня 1999 р. 

17. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах”, затверджений Наказом Міністерства Фінансів України від 

28.05.99 р. № 137// Все про бухгалтерський облік.  – 2009.  - № 10 

18. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”, 

затверджений наказом Міністерства Фінансів України від 27 липня 2000 р. // Все про 

бухгалтерський облік. – 2009. - № 10 

19. Положення (Стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”, затверджений 

наказом Міністерства Фінансів України №246 від 20.10.99 р. // Все про бухгалтерський 

облік.  – 2009.  - № 10 

20. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України, 

прийнятий Верховною Радою України 16 липня 1999 р. № 996-ХІУ // Все про 

бухгалтерський облік.  – 2009.  - № 10 (із змінами і доповненнями). 

21. Чернелевський, Л. М.  Управлінський облік на підприємствах харчової 

промисловості : Навч. посібник / Л. М. Чернелевський, Г. Г. Осадча. – К : Пектораль, 

2007. – 364с.  

22. Яковлєв, Ю. П.Контролінг на базі інформаційних технологій : Навч. посібник 

/ Ю. П. Яковлєв. – К : Центр навчальної літератури, 2006. 

Інтернет-ресурси 

1. www.buhgalteria.com.ua 

2. www.visnuk.com.ua 

3. www.dtkt.com.ua 

4. www.sta.gov.com.ua 

5. www.blank.com.ua 

6. www.zakon.rada.com.ua 

7. www.nau.com.ua 

 

АУДИТ  

Основна  

1. Аудит. (Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього 

аудиту). / За ред. проф. Немченко В. В., Редько О. Ю., Підручник. – К. : Центр учбової 

літератури, 2012. – 540 с. 

2.  Аудит: підручник - вид. 2-ге переробл. і допов. : затв. МОР / за ред. Г.М. 

Давидова, М.В. Кужельного. - K., 2009. 

3. Войнаренко М.П. Міжнародні стандарти фінансової звітності та аудиту : 

навч. Посіб. / М.П. Войнаренко, Н.А. Пономарьова, О.В. Замазій. – К. : Центр учбов. Л-ри, 

2010 – 488 с. 

4. Дмитренко І.М. Аудит (за міжнародними стандартами):[навчальний посібник] / 

І.М.Дмитренко.- К.: Кондор-Видавництво, 2013.- 398 с. 

5. Ільїна С.Б. Основи аудиту: навчально-практичний посібник  / С.Б.  Ільїна / 

Видавництво : Кондор, 2010. – 320 с. 

6. Никонович М.О. Організація і методика аудиту : навч. посіб. / М.О. Никонович, 

К.О. Редько. О.А. Юрьєва ; за ред. Є.В. Мниха. – К. : Київ. Над. Торг.-екон. Ун-т, 2006. – 

http://www.buhgalteria.com.ua/
http://www.visnuk.com.ua/
http://www.dtkt.com.ua/
http://www.sta.gov.com.ua/
http://www.blank.com.ua/
http://www.zakon.rada.com.ua/
http://www.nau.com.ua/
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472 с. 

7. Огійчук М.Ф. Аудит: організація і методика : навч. посіб. / М.Ф. Огійчук. - К. : 

АЛЕРТА, 2010. 

Додаткова  

1. Адамс Р. Основы аудита / под ред. Я.В. Соколова; пер. с англ. - М. : Аудит, 

ЮНИТИ, 1995. - 398 с. 

2. Аудит Монтгомери / Ф.Л. Дефлиз, Г.Р. Дженик, В.М. О'Рейли, М.Б. Хирм; пер. с 

англ.; под ред. Я.В. Соколова. - М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997. - 542 с.  5. Аудит. Методика 

документування : навч. посіб. / за ред І.І. Пилипенка.-К.: Інформ.-вид. центр 

Держкомстату України, 2003. 

3. Голов С.Ф. Основи аудиту / С.Ф. Голов, С.Я. Зубілевич. - К. :Мім, 2014.  
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