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І.ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Мета вступного екзамену. Програма комплексного екзамену з циклу 

професійно-орієнтованих дисциплін розроблена з метою надання допомоги 

абітурієнтам в підготовці до його складання. Комплексний екзамен має за 

мету перевірити рівень набутих знань, умінь і навичок абітурієнтів, що 

вступають до магістратури за фаховим спрямуванням 071 “Облік і 

оподаткування”.  

Характеристика змісту програми. Вступний екзамен має 

міжпредметний синтетичний характер. Програма охоплює основну 

проблематику дисциплін, які дозволяють перевірити і оцінити необхідний 

рівень набутих знань та практичних навичок, які є базовими для подальшого 

опанування магістерської програми. У відповідності до вимог, які 

висуваються  до випускника-бакалавра зі спеціальності „Облік і 

оподаткування”, останній повинен мати всебічні та глибокі знання за 

спеціальністю, вміти оперувати обліковими категоріями, розуміти суть 

облікових процесів, основ облікової політики, тобто продемонструвати 

знання з основних фахових дисциплін. 

Вимоги до абітурієнтів. Для успішного засвоєння освітньо-

професійної програми магістра абітурієнти повинні мати освіту за ступенем 

«бакалавр» зі споріднених спеціальностей за галуззю «Управління та 

адміністрування» та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками 

в галузі природничо-наукових, загальноекономічних та професійних знань.  

Допуск до вступних випробувань. До участі у вступних 

випробуваннях допускаються кандидати, які дотрималися усіх норм і правил, 

передбачених чинним законодавством та  «Правилами прийому до 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського». 

Вимоги до вступних випробувань. Вступні випробування 

охоплюють фахові предмети, які передбачені навчальними планами 

освітнього ступеня «бакалавр» зі спеціальності  «Облік і оподаткування» та 



 5 

складаються із тестових завдань з наступних дисциплін: «Фінансовий облік 

1», «Фінансовий облік 2»,«Аудит», «Економічний аналіз». 

Комплекс питань і завдань охоплює дисципліни, включені в 

«Освітньо-професійну програму підготовки бакалаврів» за галуззю 07 

«Управління та адміністрування», затверджену Міністерством освіти  і 

науки України. 

Екзамен зі спеціальності проводиться у формі письмового 

тестування. Екзаменаційний білет включає 50 тестових завдань, які 

підготовлено згідно переліку екзаменаційних питань. Тривалість екзамену – 

1 година (60 хвилин). Відлік часу починається після заповнення титульного 

аркуша листа відповідей. При розв’язанні тестів абітурієнту заборонено 

користуватися довідковими матеріалами, підручниками, а також технічними 

засобами. 

У кожному білеті поєднується матеріал теоретичного та прикладного 

характеру з операційними завданнями, покликаними виявити вміння 

використовувати категоріальний апарат, методи даної спеціальності, а також 

здійснювати відповідні розрахунки. Тобто в змісті екзаменаційного білету 

відбито основні функції, що виконує бакалавр: аналітичну, організаційну, 

обліково-статистичну, контрольну та інформаційну.  
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ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

 

2.1. СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТА 

 

Екзаменаційний білет складається з 50 тестових  завдань: 

 

Приклад тестового завдання:  

 
1.  Хто відповідає за організацію бухгалтерського обліку на підприємстві? 

а)Власник або уповноважена ним особа. 
б) Головний бухгалтер. 
в) Фінансовий директор. 
г) Усі наведені вище. 
 

2.2.КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ 

          Іспит вважається складеним успішно, коли мінімальна кількість балів 

120.  За підсумками вступного випробування вступник може набрати від 0 до 200 

балів включно. 

 

Сума балів 
Оцінка за національною 

шкалою 

Оцінка за шкалою 

ECTS 

180 – 200 Відмінно А 

160 – 179 
Добре 

В 

150 – 159 С 

131 – 149 Задовільно 

(зараховано) 

D 

120 – 130 Е 

60 – 119 Незадовільно 

(не зараховано) 

FX 

0 – 59 F 

 

Оцінка «відмінно - 180-200 балів» - глибокі вичерпні знання всього 

програмного матеріалу, розуміння сутності і взаємозв'язку розглянутих процесів і 

явищ, тверде знання положень суміжних дисциплін. Правильні відповіді на всі чи 

практично всі тестові питання екзаменаційного білету.  

Оцінка «добре - 150-179 балів» - тверді і досить повні знання всього 

програмного матеріалу, розуміння сутності і взаємозв'язку розглянутих процесів і 

явищ, знайомство з положеннями суміжних дисциплін. Правильні відповіді на 

більшість тестових питання екзаменаційного білету.  

Оцінка «задовільно - 120-149 бали» - знання і розуміння основних питань 

програми. Правильні відповіді на тестові питання екзаменаційного білету.  

Оцінка «незадовільно – 0-119 балів» - неправильні відповіді на тестові 

питання, нерозуміння сутності теоретичного питання. Демонстрація незнання 

матеріалів рекомендованої літератури. 

 
УВАГА! У разі використання заборонених джерел абітурієнт на вимогу викладача 

залишає аудиторію та одержує загальну нульову оцінку. 
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Бухгалтерський облік в умовах інтеграційного вибору держави 

Місце бухгалтерського обліку в сфері управління підприємствами 

різних форм власності. Характеристика бухгалтерського обліку і його 

предмет. Облік як інструмент економічної безпеки підприємства. Основні 

складові методу бухгалтерського обліку. Поняття, види, побудова та 

призначення бухгалтерського балансу. Рівність підсумків активу та пасиву 

балансу при змінні суми його статей під вплив подвійного відображення 

господарських операцій на рахунках. Подвійне відображення операцій на 

рахунках та його обґрунтованість. Взаємозв’язок між рахунками та балансом. 

Роль оборотних відомостей в обліку, їх види і контрольне значення. 

Виправлення помилок в бухгалтерських документах та фінансовій звітності. 

Інвентаризація та її роль в бухгалтерському обліку. Методика і техніка 

облікової реєстрації.Сутність стратегічного управлінського обліку. 

 

Принципи і технологія бухгалтерського обліку 

Етика бухгалтерської діяльності. Законодавчі основи бухгалтерського 

обліку: Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні”, Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку в 

Україні. Принципи ведення обліку. Методологічні основи обліку 

необоротних та оборотних активів, зобов’язань та власного капіталу, 

загальна схема їх обліку за міжнародними стандартами та НП(С)БО. Облік 

процесу постачання. Облік процесу виробництва. Облік процесу реалізації, 

визначення доходів, витрат та формування фінансових результатів на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 

Фінансовий облік як когнітивний засіб контролю за веденням 

фінансово-господарської діяльності підприємств 

Фінансовий облік: суть, значення, стандарти. Правове регулювання 

фінансового обліку та фінансової звітності в Україні. Облікова політика 
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підприємств. Облік грошових коштів. Облік оборотних і необоротних активів 

на підприємствах України. Розкриття інформації про активи, зобов’язання та 

власний капітал у примітках до фінансової звітності. Калькулювання 

собівартості готової продукції. Визначення, оцінка та класифікація 

зобов’язань та власного капіталу. Нормативно-правова база за розрахунками 

за виплатами працівників, нарахування та утриманняіз заробітної плати. 

Облік розрахунків з бюджетними та позабюджетними фондами. 

Класифікація та визнання витрат, доходів. Порядок формування та змін 

зареєстрованого, резервного та вилученого капіталу, нерозподілений 

прибуток та шляхи його розподілу.  

 

Облік в галузях національного господарства 

Основи побудови бухгалтерського обліку в галузях економіки. 

Чинники, які впливають на побудову бухгалтерського обліку окремих 

галузей. Особливості обліку у виробничих та невиробничих галузях 

народного господарства. Облік на підприємствах транспорту. Первинні 

документи по обліку перевезення вантажів. Поняття торгівлі та види 

торгівельних підприємств. Облік товарів в оптовій та роздрібній торгівлі. 

Розрахунок та облік торгової націнки у роздрібній торгівлі. Облік реалізації 

товарів у кредит. Специфіка ведення обліку у сільському господарстві. 

Побудова обліку в житлово-комунальному господарстві. Бухгалтерський 

облік в будівельній галузі. Особливості бухгалтерського обліку фінансових 

установ та неприбуткових організацій. 

 

Аудиторська діяльність та загальна технологія аудиту 

Виникнення, необхідність та практика аудиту як системи незалежного 

фінансового контролю в Україні. Відмінність аудиту від ревізії фінансово-

господарської діяльності, судово-бухгалтерської експертизи. Аудиторські 

послуги, їх класифікація. Види аудиту. Завдання з надання впевненості. 

Прийоми та способи аудиту. Сертифікація аудиторів та ведення реєстру. 
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Нормативно-правове та інформаційне забезпечення аудиту, Міжнародні 

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

супутніх послуг (надалі – МСА). Методологічні засади проведення аудиту та 

фундаментальні принципи професійної етики аудитора. Планування 

аудитуфінансової звітності. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого 

викривлення через розуміння суб’єкта господарювання. Перевірка системи і 

стану обліку та внутрішнього аудиту. Суттєвість при плануванні та 

проведенні аудиту. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. Аудиторський 

ризик та його складові. Оцінювання викривлень, виявлених під час аудиту. 

Складання плану та програми аудиту. Збір аудиторських доказів, шляхи їх 

отримання. Методи здійснення та виконання комплексу аудиторських 

процедур при проведенні аудиторської перевірки фінансової звітності. 

Зовнішні підтвердження. Аудиторська вибірка. Аналітичні процедури. 

Пов’язані сторони. Безперервність діяльності. Письмові запевнення. Оцінка 

наслідків роботи та узагальнення помилок та порушень. Оформлення 

робочих та підсумкових документів. Формування думки та складання звіту 

незалежного аудитора щодо фінансової звітності. Модифікація думки у звіті 

незалежного аудитора.Вимоги до аудиторських висновків за наслідками 

перевірки фінансової звітності. Аудити фінансової звітності складеної 

відповідно до концептуальних основ спеціального призначення. 

 

Економічний аналіз як галузь економічної науки 

Значення економічного аналізу та його роль в умовах ринкових 

відносин. Фактори і резерви господарської діяльності. Метод економічного 

аналізу та його особливості. Методика економічного аналізу та основні його 

методичні прийоми. Порівняння, групування та балансовий метод в 

економічному аналізі. Факторний аналіз та основні способи елімінування. 

Статистичні, економіко-математичні та соціологічні методи в економічному 

аналізі. Використання моделювання в економічному аналізі. Система 

показників, їх формування та використання в економічному аналізі. 
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Класифікація аналітичних показників: кількісні та якісні, факторні та 

результативні, загальні та часткові, абсолютні та відносні, об’ємні та питомі. 

 

Організація проведення економічного аналізу та його 

інформаційна база  

Суть інформації та її роль в економічному аналізі. Класифікація та 

вимоги щодо аналітичної інформації. Система показників діяльності 

підприємства. Основні етапи і послідовність проведення аналізу 

господарської діяльності. Узагальнення, оцінка і письмове оформлення 

результатів аналізу. Формування пропозицій за результатами аналізу і 

контроль за їх реалізацією. Характеристика та класифікація найважливіших 

видів інформації на підприємстві. Система техніко-економічних показників, 

як база економічного аналізу. Перевірка достовірності джерел інформації, які 

використовуються в аналізі. Перевірка за зовнішніми прикметами (за 

формою і змістом). Використання аудиту для перевірки якості 

бухгалтерських даних і звітів. 

 

 

Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми 

курсу «Фінансовий облік» 

 

1. Економічний зміст та організація обліку зобов’язань. 

2. Документальне оформлення операцій із постачальниками і 

підрядниками.  

3. Облік розрахунків із постачальниками і підрядниками.  

4. Нестачі при отриманні товарно-матеріальних цінностей і їх облік.  

5. Поняття і класифікація банківських кредитів.  

6. Бухгалтерський облік кредитних операцій.  

7. Фінансовий облік розрахунків за виплатами працівників.  

8. Податок з доходів фізичних осіб.  

9. Відображення в бухгалтерському обліку нарахувань та утримань із 

заробітної плати працівника.  
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10. Облік операцій, пов'язаних із нарахуванням і виплатою відпускних. 

11. Облік операцій, пов'язаних із нарахуванням і виплатою допомоги з 

тимчасової втрати працездатності. 

12. Облік зобов'язань за довгостроковими позиками.  

13. Особливості вексельного законодавства.  

14. Облік зобов'язань за довгостроковими векселями. 

15. Визначення облігацій та їх класифікація.  

16. Облік операцій з облігаціями.  

17.  Облік необоротних активів. 

18. Особливості обліку оборотних активів. 

19. Визначення орендних операцій згідно з П(С)БО 14 "Оренда".  

20. Процес банківського кредитування. Оподаткування кредитних 

операцій. 

21. Облік короткострокових та довгострокових кредитів. 

22. Облік розрахунків з учасниками. 

23. Особливості бухгалтерського обліку фінансової оренди.  

24. Поняття доходу, його склад та оцінка.  

25. Класифікація доходів.  

26. Особливості визнання доходів згідно з П(С)БО 15 "Дохід".  

27. Облік доходів від реалізації продукції (товарів), робіт, послуг.  

28. Облік інших доходів операційної діяльності. 

29. Облік доходів від фінансової діяльності. 

30. Облік доходів, які виникають в ході інвестиційної діяльності. 

31. Облік фінансових результатів діяльності. 

32. Відображення інформації про доходи та фінансові результати у 

фінансовій звітності. 

33. Власний капітал та його складові.  

34. Фінансовий облік зареєстрованого капіталу та розрахунків із 

засновниками.  

35.  Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності.  
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36. Облік додаткового капіталу. 

37. Облік довгострокових зобов'язань і забезпечень. 

38. Облік створення та використання резерву сумнівних боргів.  

39.  Облік резервного капіталу.  

40. Облік формування та використання резерву на виплату відпусток.  

41. Резерв на виконання гарантійних зобов'язань та його облік.  

42. Облік вилученого капіталу.  

43. Облік поточних зобов’язань і забезпечень. 

44. Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

45. Податковий кодекс України, сутність та особливості його 

використання при складанні фінансової звітності 

46. Особливості нарахування та сплати податку на прибуток. 

47. Облік розрахунків за єдиним соціальним внеском. 

48. Бухгалтерський облік податку на додану вартість. 

49. Економічна сутність та класифікація витрат та доходів. 

50. Визнання та склад витрат згідно П(С)БО 16 «Витрати». 

51. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг). 

52. Облік загальновиробничих витрат. 

53. Облік витрат за видами діяльності. 

54. Облік операційних витрат. 

55. Облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

56. Відображення витрат у фінансовій звітності. 

57. Облік витрат за економічними елементами. 

58. Облік доходів майбутніх періодів. 

59. Склад та загальні вимоги до складання фінансової звітності. 

 

Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми 

курсу «Аудит» 

 

1. Предмет, мета і завдання аудиту. 
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2. Необхідність виникнення вітчизняного аудиту. 

3. Характеристика та тенденція, яка впливає на розвиток аудиту у світі. 

4. Об’єкти і суб’єкти аудиту. Їх класифікація. 

5. Перелічіть основні принципи аудиту та розкрийте їх сутність. 

6. Назвіть види аудиту, охарактеризуйте їх правове поле. 

7. Завдання з надання впевненості. Обґрунтована та обмежена впевненість. 

8. Управління аудиторською діяльністю в Україні. 

9. Спільні риси і відмінності між аудитом та іншими формами контролю. 

10. Наведіть класифікацію аудиторських послуг. 

11. Види відповідальності аудиторів. 

12. Сутність та структура міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг ( надалі – 

МСА). Концептуальна основа достовірного подання та концептуальна 

основа дотримання вимог. 

13. Аудиторська палата України, її функція та формування. 

14. ВПГО «Спілка аудиторів України»її функція та формування. 

15. Сертифікація аудиторської діяльності та її порядок. 

16. Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності. 

17. Суть інформаційного забезпечення, його мета і завдання. 

18. Види інформаційного забезпечення аудиту. 

19. Система економічних ризиків і місце в ній аудиторського ризику. 

20. Суть аудиторського ризику, його класифікація (складові). 

21. Ідентифікація та оцінювання ризиків суттєвого викривлення. 

22. Внутрішній контроль: суть, класифікація, об’єкти і суб’єкти. 

23. Основні підходи до визначення суттєвості. Суттєвість при плануванні та 

проведенні аудиту. 

24. Необхідне розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, 

включаючи внутрішній контроль.  

25. Планування аудиту фінансової звітності, його суть і необхідність, стадії 

аудиту. 
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26. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики. Попередній розрахунок 

суттєвості та ризиків . 

27. План аудиту та програма аудиту.Розкрити поняття процедури аудиту. 

28. Аудиторські процедури у відповідь на оцінені ризики суттєвого 

викривлення на рівні тверджень. 

29. Використання комп’ютерних програм в аудиті. 

30. Аудиторська істина, її пізнання в аудиті. 

31. Аудиторські докази, їх класифікація та вимоги до них. 

32. Назвіть процедури отримання аудиторських доказів. 

33. Первинний документ, як доказове джерело. 

34. Процедури одержання аудиторських доказів. Аудиторські докази - 

особливі положення щодо відібраних елементів. 

35. Збір аудиторських доказів, шляхи їх отримання.  

36. Методи здійснення та виконання комплексу аудиторських процедур при 

проведенні аудиторської перевірки фінансової звітності. Зовнішні 

підтвердження.  

37. Аудиторська вибірка. Стратифікація та вибірки на основі вартісної 

величини. 

38. Методи відбору елементів вибірки. Оцінювання результатів вибірки. 

39. Аналітичні процедури при аудиті фінансової звітності.  

40. Пов’язані сторони. 

41.  Безперервність діяльності.  

42. Письмові запевнення 

43. Різниця між помилкою та шахрайством, наведіть приклади що 

відносяться до помилок та до шахрайства. 

44. Договір про надання аудиторських послуг. 

45. Формування думки та складання звіту незалежного аудитора щодо 

фінансової звітності: структура, зміст, види. 

46. Аудиторські висновки спеціального призначення. 

47. Назвіть етичні принципи аудиту та розкрити сутність кожного з них. 
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48. Сутність внутрішнього аудиту; об’єкти та суб’єкти внутрішнього 

аудиту. 

49. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

50. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. 

51. Фінансова звітність як об’єкт аудиторської перевірки. 

52. Мета і завдання аудиту фінансової звітності. 

53. Формальна і аналітична перевірка звітності на підприємстві. 

54. Методика аудиту показників фінансової звітності. 

55. Мета, завдання та джерела інформації аудиту необоротних активів і 

капітальних інвестицій. 

56. Об’єкти аудиту необоротних активів і незавершених капітальних 

інвестицій. 

57. Аудиторські процедури щодо надходження, переміщення, вибуття та 

ліквідації основних засобів. 

58. Аудиторські процедури щодо нарахування амортизації (зносу) основних 

засобів. 

59. Аудиторські процедури щодо ремонту основних засобів. 

60. Аудиторські процедури щодо нематеріальних активів. 

61. Аудиторські процедури щодофінансових інвестицій. 

62. Мета, завдання та джерела інформації аудиту оборотних активів. 

63. Аудиторські процедури щодо процедури щодо виробничих запасів. 

64. Аудиторські процедури щодо готової продукції та товарів. 

65. Аудиторські процедури щодо дебіторської заборгованості. 

66. Аудиторські процедури щодо грошових коштів. 

67. Мета, завдання та джерела інформації аудиту установчих документів і 

власного капіталу. 

68. Аудиторські процедури щодо установчих документів. 

69. Аудиторські процедури щодо власного капіталу. 

70. Мета, завдання та джерела інформації аудиту довгострокових та 

поточних зобов’язань. 
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71. Аудиторські процедури щодо довгострокових зобов’язань і забезпечень 

72. Аудиторські процедури поточних зобов’язаньі забезпечень. 

73. Мета, завдання та джерела інформації аудиту витрат і собівартості 

продукції. 

74. Аудиторські процедури щодовитрат на виробництво готової продукції. 

75. Аудиторські процедури собівартості виробленої і реалізованої продукції. 

76. Аудиторські процедури  витрат діяльності. 

77. Мета, завдання та джерела інформації аудиту доходів та фінансових 

результатів. 

78. Особливості нормативної бази аудиту доходів та фінансових 

результатів. 

79. Аудиторські процедури щодоформування доходів підприємства. 

80. Аудиторські процедури щодовизначення фінансових результатів. 

 

Перелік питань, що охоплює зміст робочої програми 

 курсу «Економічний аналіз» 

 

1. Економічний  аналіз як галузь економічної науки. 

2. Основні етапи розвитку економічного аналізу. 

3. Економічний аналіз в умовах ринкової економіки. 

4. Господарська діяльність як предмет економічного аналізу. 

5. Основні категорії аналізу. Ресурси, фактори  /чинники/, резерви 

виробництва, їх класифікація. 

6. Задачі економічного аналізу. 

7. Види та напрямки економічного аналізу. 

8. Оперативний аналіз. 

9.  Перспективний аналіз. 

10. Управлінський  аналіз. 

11. Фінансово-економічний аналіз. 

12.Порівняльний аналіз. 

13.Функціонально-варт і сни й аналіз. 
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14.Основні принципи економічного аналізу. 

 І5. Зв’язок економічного аналізу з іншими науковими дисциплінами 

16. Метод економічного аналізу. Класифікація методів. 

17. Аналітичний метод і принципи аналітичного дослідження. 

18. Елімінування як принцип розрахунку впливу факторів. 

19.Порівняння та його суть застосування в аналізі, прийом забезпечення 

порівняльності даних. 

20. Моделювання.Види моделей та їх використання в аналізі. 

21. Балансові зіставлення і сальдовий прийом. 

22.Статистичні методи, які застосовуються в аналізі. 

23.Використання табличного методу в аналізі. 

24.Економіко-математичні методи, які застосовуються в аналізі. 

25.Соціологічні та інші методи, які застосовуються в економічному аналізі. 

26.Інформаційна база економічного аналізу. 

27.Види економічної інформації та їх класифікація. 

28. Вимоги до інформації, перевірка достовірності інформації, перевірка 

інформації за формою і змістом. 

29. Організація економічного аналізу на підприємствах. 

30. Планування, виконання і контроль аналітичних робіт.  

31.Суб'єкти і об’єкти аналізу.  

З2. Основні етапи і послідовність проведення аналізу господарської 

діяльності. 

33. Значення і завдання аналізу маркетингової діяльності підприємства. 

34. Аналіз попиту на продукцію і формування портфеля замовлень. 

35.Аналіз ринків збуту продукції. 

36. Аналіз цінової політики підприємства. 

37.Аналіз конкурентоспроможності продукції. 

38. Аналіз обсягів і динаміки реалізації продукції. 

39. Аналіз плану поставок продукції і виконання замовлень. 

40. Аналіз товарних запасів і залишків товарів відвантажених. 
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41. Аналіз резервів збільшення обсягу реалізації. 

42. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства. 

43. 3начення і задачі аналізу виробництва продукції, робіт і послуг в умовах 

ринкових перетворень України. 

44. Аналіз обсягу виробництва продукції в натуральному і вартісному виразі. 

45. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. Асортиментно-

структурні зрушення, їх аналіз. 

46. Аналіз якості продукції і робіт. Аналіз сортності. 

47. Аналіз виробничого браку. 

48. Аналіз комплектності і ритмічності виробництва. 

49. Аналіз резервів росту виробництва і реалізації продукції. 

50. Аналіз чисельності, складу та руху робочої сили. 

51. Аналіз забезпеченості підприємства робочою силою. 

52. Аналіз використання робочого часу. 

53. Аналіз продуктивності праці. 

54. Аналіз трудомісткості продукції. 

55. Аналіз фонду заробітної плати. 

56. Аналіз показників складу, структури і технічного стану основних засобів. 

57. Аналіз ефективності використання основних засобів. 

58. Аналіз ефективності використання виробничих потужностей. 

59. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами. 

60. Аналіз показників використання сировини і матеріалів. 

61. Аналіз матеріаломісткості продукції, значення показника і факторів його 

формування. 

62. Значення, задачі і інформаційне забезпечення аналізу витрат на 

підприємстві. 

63. Аналіз формування витрат діяльності підприємства, аналіз загальної суми 

витрат на виробництво. 

64.Аналіз собівартості продукції за статтями і елементами витрат. 

65. Аналіз матеріальних витрат в собівартості продукції. 



 19 

66. Аналіз витрат на заробітну плату і фонду оплати праці. 

67. Аналіз витрат на обслуговування та управління виробництвом. 

68.  Аналіз витрат на 1грн. товарної продукції. 

69. Аналіз собівартості окремих виробів. 

70. Значення, завдання , інформаційна база аналізу фінансових результатів. 

71. Загальна схема формування фінансових результатів підприємства та їх 

аналіз. 

72.  Аналіз складу і динаміки прибутку підприємства . 

73. Аналіз валового прибутку  підприємства та факторів,  які впливають на 

його зміну.  

74. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності  підприємства. 

75. Аналіз фінансових результатів від звичайної діяльності. 

76. Аналіз формування чистого прибутку. 

77. Аналіз використання прибутку підприємства. 

78. Аналіз показників рентабельності підприємства. 

79. Виявлення і підрахунок резервів зростання прибутку та рентабельності 

підприємства. 

 80. Значення і завдання фінансового аналізу в умовах ринкових відносин. 

 81.3агальна оцінка фінансового стану підприємства, аналіз балансу як 

основного джерела    

      інформації   фінансового аналізу . 

 82.  Аналіз складу і структури активів підприємства. 

 83.  Аналіз складу, структури і динаміки оборотних активів. 

 84. Аналіз стану запасів. 

 85. Аналіз джерел формування капіталу  підприємства. 

 86. Аналіз платоспроможності підприємства і ліквідності його активів. 

 87. Аналіз фінансової стійкості. 

 88. Аналіз оборотності оборотних коштів. 

 89. Аналіз дебіторської і кредиторської заборгованості. 

 90. Аналіз ділової активності підприємства.  



 20 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.13 р. № 2456 – VI :[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.rada.gov.ua. 

2. Господарський кодекс України від 16.01.2003  № 436-IV:[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.rada.gov.ua. 

3. Земельний кодекс України від 25.10.01  № 2768-III :[Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до докум.: http//www.zakon.rada.gov.ua. 

4. Податковий кодекс України вiд 02.12.2010 № 2755-VI:[Електронний 

ресурс]. – Режим доступу до докум.: http//www.zakon.rada.gov.ua. 

5. Цивільний кодекс України вiд 16.01.2003 № 435-IV:[Електронний ресурс]. 

– Режим доступу до докум.: http//www.zakon.rada.gov.ua. 

6. Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні" від 16.07.99 № 996-ХІV зі змінами і доповненнями. 

7. Закон України «Про аудиторську діяльність» від 22 квітня 1993 року від 

№3125-XII зі змінами і доповненнями. 

8. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 р. № 2464-VІ. 

9. Закон України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 р. № 108/95-ВР зі 

змінами та доповненнями. 

10. Інструкція по застосуванню Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій, затверджена Міністерством Фінансів України від 30.11.99 р. 

№291 зі змінами і доповненнями. 

11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні 

– затверджено постановою Правління НБУ вiд 15.12.2004  № 637 (із 

змінами і доповненнями). 

12. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті. – 

затверджено постановою Правління НБУ вiд 21.01.2004  № 22. 

13. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання  

впевненості та супутніх послуг:видання 2015 року[Текст] / пер. з анг. мови 



 21 

О.В. Селезньов, О.Л. Ольховікова. – К.: Міжнародна федерація 

бухгалтерів, Аудиторська палата України, 2016. – 1028 с. 

14. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку: зміни та доповнення 

[Текст] / С.Ф. Голов : [пер. с англ.]. – Київ, ФПБАУ, 2017. – 824 с. 

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

вимоги до фінансової звітності», затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 07.02.2013 р. №73. – НП(С)БУ 1: [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http//www.nau.kiev.ua  

16. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення помилок і 

зміни у фінансових звітах”: Затв. наказом МФУ №137 від 28.05.1999 р.  

17. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: Затв. 

наказом МФУ №92 від 27.04.2000 р. 

18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи” 

Затв. наказом МФУ № 242 від 18.10.1999 р. 

19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Затв. наказом 

МФУ № 246 від 20.10.1999 р. 

20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська 

заборгованість”: Затв. наказом МФУ № 237 від 08.10.1999 р. 

21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 “Зобов’язання”: Затв. 

наказом МФУ № 20 від 31.01.2000 р. 

22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 “Фінансові інвестиції”: 

Затв. наказом МФУ № 91 від 26.04.2000 р. 

23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”: Затв. наказом 

МФУ № 181 від 28.07.2000 р. 

24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”: Затв. наказом 

МФУ № 290 від 29.11.1999 р. 

25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “Витрати”: Затв. наказом 

МФУ № 318 від 31.12.1999 р. 

26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 “Податок на прибуток”: 

Затв. наказом МФУ № 353 від 28.12.2000 р. 



 22 

27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 “Будівельні контракти”: 

Затв. наказом МФУ № 87 від 18.05.2001 р. 

28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 “Об’єднання 

підприємств”: Затв. наказом МФУ № 163 від 07.07.1999 р.  

29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 “Консолідована 

фінансова звітність”: Затв. наказом МФУ № 176 від 30.07.1999 р. 

30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 “Вплив змін валютних 

курсів”: Затв. наказом МФУ № 193 від 10.08.2000 р. 

31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 “Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва”: Затв. наказом МФУ № 39 від 

25.02.2000р. 

32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 “Виплати 

працівникам”Затв. наказом МФУ від 28.10.03 р. № 601. 

33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 "Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність", затверджене наказом 

Мінфіну України від 07.11.03 р. № 617 

34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 "Зменшення корисності 

активів", затверджене наказом Мінфіну України від 24.12.04 р. № 817 

35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 "Фінансова звітність за 

сегментами", затверджене наказом Мінфіну України від 19.05.05 р. № 412 

36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 "Біологічні активи", 

затверджене наказом Мінфіну України від 18.11.05 р. № 790 

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 "Фінансові витрати", 

затверджене наказом Мінфіну України від 28.04.06 р. № 415 

38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 "Інвестиційна 

нерухомість", затверджене наказом Мінфіну України від 02.07.07 р. № 779 

39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 33 "Витрати на розвідку 

запасів корисних копалин", затверджене наказом Мінфіну України від 

26.08.08 р. № 1090 

40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 34 "Платіж на основі 



 23 

акцій", затверджене наказом Мінфіну України від 30.12.08 р. № 1577 

41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 101 

„Подання фінансової звітності”, затв. наказом Міністерства фінансів 

України від 28.12.09р. № 1541: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до 

докум.: http//www.zakon.rada.gov.ua. 

42. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному 

секторі 121 «Основні засоби», затв. наказом Мінфіну України від 12.10.10 

р. № 1202: [Електронний ресурс]. – Режим доступу до докум.: 

http//www.zakon.rada.gov.ua. 

43. Автоматизациябухгалтерскогоучета /Г.Корабельников (сост.). – М.: 

Главбух, 1998. – 111 с.  

44. Адамик Б.П. Інформаційні технології у банківській сфері: Навч. посіб. 

Рекомендовано МОН / Адамик Б.П., Литвин І.С. — К., 2008. — 351 с. 

45. Андрєєва Г.І. Економічний аналіз: Навч.-метод. посіб. - К.: Знання, 2008. - 

263 с. 

46. Атамас П.Й. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навчальний 

посібник. – Д.: Вид-во ДУЕП, 2008. – 392 с. 

47. Бабич В.В. Бухгалтерський облiк на підприємствах малого бiзнесу в 

Україні / Бабич В В., Свщерський Є.I.. – К.: Лiбра, 2002 -160 с. 

48. Березін О.В. Економіка підприємства: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / 

О.В. Березін, Л.М. Березіна, Н.В. Бутенко. — К.: Знання, 2009. — 390 с. 

49. Бутинець Т.А. Бухгалтерський облік. Навчальний посібник для студентів 

візів / Т.А. Бутинець, Л.В.Чижевська, С.Л.Береза. Житомир: ЖІТІ, 2002. – 

672 с. 

50. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський управлінський облік. – 3-тє вид., доп. і 

перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2005. – 480 с. 

51. Бутинець Ф.Ф. Організація і методика аудиту. – 2-гє вид., доп. і перероб. – 

Житомир: ПП «Рута», 2008. – 520 с. 



 24 

52. Бутинець Ф.Ф. Особливості бухгалтерського обліку в торгівлі. Курс 

лекцій. Навчальний посібник / За ред.проф. Ф.Ф. Бутинця та доц. 

Н.М.Малюги - Житомир: ЖІТІ, 2003. — 608 с. 

53. Бухгалтерський облік. Хрестоматія. // Бухгалтерія, випуск 1 - січень 2007р. 

54. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік: нормативно-правові документи. 

Коментар.Навчальний посібник рекомендований МОН України. - К.: ЦНЛ, 

2009. – 654 с. 

55. Верхоглядова Н.І. Бухгалтерський фінансовий облік: теорія та практика. 

Навчальний посібник. - К.: ЦНЛ, 2010. – 354 с. 

56. Горицкая Н.Г. Особенностибухгалтерскогоучёта в современныхусловиях/ 

Горицкая Н.Г. – К., 2002. – 352 с. 

57. Грабова Н.М. та ін.. Бухгалтерський облік у торгівлі: Навч. посібник для 

студ. вищ. навч. зал.. – К.: А.С.К., 2004. – 800 с. 

58. Давидова Г.М. Аудит: Підручник. — 2-ге вид., перероб. і доп. 

Затверджено МОН / За ред. Г.М. Давидова, М.В. Кужельного. — К., 2009. 

— 495 с. 

59. Завгородний В.П. Бухгалтерскийучет в Украине с 

использованиемнациональныхстандартов/ Завгородний В.П. – К.:А.С.К., 

2003. – 847 с. 

60. Загородній А.Г . Облік і аудит: Термінологічний словник/ Загородній А.Г., 

Вознюк Г.Л., Партин Г.О. – Л., 2002. – 671 с. 

61. Загородній А.Г., Партин Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: 

Основи теорії та практики: Підручник. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К.: 

Знання, 2009. - 422 с. 

62. Захожай В.Б., Базась М.Ф., Матюха М.М. Бухгалтерський облік в галузях 

економіки. – К.:МАУП. – 2014. – 968 с. 

63. Івахненко В.М. Курс економічного аналізу. Навч. посіб. 3-тє вид. перероб і 

доп. – К.: Знання –прес., 2002. – 190 с. 

64. Лень В.С. Бухгалтерський облік у галузях економіки.: Навч. посіб. / Лень 

В.С., Гливенко В.В.— К: Знання-Прес, 2005. — 491 с. 



 25 

65. Лишиленко О.В Бухгалтерський облік. – К: ЦУЛ, 2009 – 630 с. 

66. Лишиленко О.В. Теорія бухгалтерського обліку – К.:ЦУЛ., 2009 – 224с. 

67. Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового 

стану підприємства: Навч. посібник. – К.: КНЕУ, 2003. – 132 с. 

68. Огійчук М.Ф.Аудит: організація і методика.Навчальний посібник. - К.: 

Алерта, 2010. – 584 с. 

69. Петрик О.А. Аудит: методологія і організація. Монографія. – К.: КНЕУ, 

2003. – 260 с. 

70. Подольский В.И. Аудит: [Учеб. для студентоввузов, обучающихся по 

экон. спец.] / Подольский В.И., Поляк Г.Б., Савин А.А. и др. Под ред. 

В.И.Подольского. — 2-е изд., перераб. и доп.. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

2000. — 655 с.: ил. 

71. Пушкар М.С. Розробка систем обліку/ Пушкар М.С. – Т.:Карт – Бланш, 

2003. – 198 с. 

72. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности. – Минск: ООО 

“Новоезнание”, 2002. – 640 с. 

73. Савченко В.Я. Аудит: Навальний посібник. – К.: КНЕУ, 2012. – 322 с. 

74. Сахарцева І.І. Бухгалтерський облік: Навч. посібник/ За ред. І.І. 

Сахарцевої. – К.: Кондор, 2009. - 556 с. 

75. Сівак О. В. Бухгалтерський облік за допомогою персонального 

комп‘ютера / Сівак О. В., Осейко М. М. — К.:2001. - 260с. 

76. Скворцов Н. Н. Бухгалтерскийучет: Учебно-методическоепособие. — 

Харьков.: 2002. - 2 тома. 

77. Страхарчук А.Я. Інформаційні системи і технології в банках: Навч. посіб. 

Рекомендовано МОН / Страхарчук А.Я., Страхарчук В.П. — К., 2010. — 

515 с. 

78. Сук Л.К. Бухгалтерський облік: навчальний посібник. – К.: Інститут 

післядипломної освіти Київського університету ім. Тараса Шевченка. –

2008.–339с. 



 26 

79. Сук Л.К. Контроль і ревізія: Навч. посіб. для дистанційного навчання / 

Л.К. Сук, П.Л. Сук. – К.: Університет «Україна», 2006. – 275 с. 

80. Сук Л.К. Теорія бухгалтерського обліку. – К. - 2012 – 238 с. 

81. Тарасенко Н.В. Економічний аналіз: Навчальний посібник. – 3-тє вид., 

перероблене. – Львів: «Новий Світ», 2004. – 344 с. 

82. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський облік на підприємствах України з різними 

формами власності: Навч. посібнк. — 4-те вид., доп. і перероб. — К.: 

А.С.К., 2009 - 784 с. 

83. ТрілленбергВілфрід. Менеджмент персоналу. Конспект лекцій і семінарів. 

– Тернопіль: Економічна думка, 2000. – С. 77. 

84. Труш В. Є. Організація і методика аудиту підприємницької діяльності. / 

Труш В. Є., Калінська Т. А. Навчальний посібник -К.: Кондор, 2010 - 149с. 

85. Усач Б.Ф. Контроль і ревізія: Підручник. – К.: Знання, 2011. – 263 с. 

86. Філософія обліку/ Пушкар М.С. – Т.:Карт – Бланш, 2002. – 157 с. 

87. Фінансово-економічний аналіз: Підручник / Під заг. ред. П.Ю. Буряка, 

М.В. Римара. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 528 с.  

88. Хом'як Р.Л.Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посібник/ Хом'як Р.Л., 

Лемішовський В.І.,Воськало В.І., Мохняк В.С. - Львів: Бухгалтерський 

центр "Ажур",2010. - 440 с. 

89. Хом'як Р.Л.Бухгалтерський облік та оподаткування: Навч. посібник/ За 

ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського. - Львів: Бухгалтерський центр 

"Ажур",2010. - 1220 с. 

90. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Знання, 2009. – 447с. 

91. Шеремет А.Д. Аудит: Учебник/ Шеремет А.Д., Суец В.П.. – М.: ИНФРА – 

М., 2010.–352с. 

92. Янчева Л.М. Аудит: Навч. посіб. для студентів, викладачів ВНЗ. 

Рекомендовано МОН / Янчева Л.М., Макеєва З.О. — К., 2009. — 335 с. 


