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ВСТУП 

 
Програма вступного іспиту до аспірантури зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» визначає базовий рівень необхідних знань для наукової роботи 

за обраним напрямом. 
Вступний іспит здійснюється на підставі Правил прийому до аспірантури 

та докторантури ДТЕУ та передбачає комплексну перевірку знань абітурієнтів 

за завданнями (екзаменаційними білетами), розглянутими і схваленими на 
засіданнях кафедр: обліку та оподаткування, фінансового аналізу та аудиту.  

Програма включає вимоги фахової підготовки з таких дисциплін: 
1. Фінансовий облік. 

2. Управлінський облік. 
3. Облік і звітність в оподаткуванні.  

4. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання.  
5. Фінансовий контроль.  

6. Аудит та аудиторська діяльність (зовнішній, внутрішній). 
Під час підготовки до вступного іспиту за програмою рекомендується 

користуватися літературою, список якої наведено за кожною дисципліною 
Програми. 

У заключній частині Програми наведені критерії оцінювання знань на 

вступному іспиті зі спеціальності для здобуття ступеня вищої освіти доктор 
філософії. 

 
ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 
Розділ 1. Фінансовий облік 

  
Основи фінансового обліку. Облік грошових коштів. Облік дебіторської 

заборгованості. Облік резерву сумнівних боргів. Облік запасів. Облікова оцінка 
запасів. Облік виробничих запасів. Облік незавершеного виробництва. Облік 

готової продукції. Облік товарів. Облік поточних фінансових інвестицій. Облік 
та оцінка довгострокових фінансових інвестицій на дату балансу. Облік 

основних засобів. Облік амортизації  (зносу) основних засобів. Особливості 
обліку інвестиційної нерухомості. Облік орендних операцій. Облік 
нематеріальних активів.  

Облік поточних зобов’язань. Облік податкових зобов’язань платника 
податків. Облік довгострокових зобов’язань. Облік забезпечень майбутніх 

витрат і платежів. 
Облік доходів підприємства. Облік витрат підприємства. Облік фінансових  

результатів діяльності підприємства.  
Облік власного капіталу. Облік прибутку, використаного у звітному 

періоді. Облік непокритих збитків. 
Звітність підприємства: види, джерела та методи формування даних. 

Фінансовий облік на підприємствах в умовах воєнного стану. 
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6. Шара Є.Ю. Фінансовий облік : навч. посіб. Київ : «Видавництво 
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Розділ 2. Управлінський облік 

 

Мета, зміст і організація управлінського обліку. Класифікація та 

поведінка затрат і доходів. Суть собівартості та завдання її 

калькулювання. Система обліку і калькулювання за повними затратами. 

Калькулювання за видами діяльності (АВС-метод).  Система обліку та 

калькулювання за неповними затратами. Аналіз взаємозв’язку «затрати-

обсяг-прибуток». Система обліку і калькулювання за нормативними 

затратами. Облік затрат і калькулювання за системою «стандарт-корст». 

Релевантність інформації для прийняття  управлінських рішень. 

Бюджетування і контроль. Облік і контроль за центрами відповідальності. 

Трансфертне ціноутворення в управлінському обліку. 

Облікове забезпечення прийняття управлінських рішень в умовах 

воєнного стану. 
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Центр учбової літератури», 2018. 534 с. 
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3. Огійчук М.Ф. Фінансовий та управлінський облік за 

національними стандартами: підручник / М. Ф. Огійчук, Л.О. Сколотій, М. 

І. Беленкова та ін. / За ред. проф. М. Ф. Огійчука. 7-ме вид., перероб. і 

допов. Київ  : Алерта, 2016. 1040 с. 
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6. Фоміна О.В. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О.В. 
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Розділ 3. Облік і звітність в оподаткуванні 

 

Сутність податкового обов’язку. Сутність податкового кредиту.  

Облік податкових зобов’язань з податку на додану вартість при 

постачанні товарів та послуг на митній території України. Облік 

податкових зобов’язань при ввезенні товарів (супутніх послуг) у митному 

режимі імпорту або реімпорту. Облік податкових зобов’язань при 

вивезенні товарів (супутніх послуг) у митному режимі експорту або 

реекспорту.  

Облік податкових зобов’язань з податку на прибуток.  

Облік податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та 

військового збору.  

Облік податкових зобов’язань з акцизного податку. Облік податкових 

зобов’язань за іншими податками і зборами: екологічний податок, рентна 

плата, податок на майно, туристичний збір. Облік податкових зобов’язань 

за єдиним податком. 

Відповідальність за порушення законодавства з питань оподаткування.  

Податкові документи та податкова звітність. 

Оподаткування підприємств в умовах воєнного стану. 

 

Список рекомендованих джерел 

Основні 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-ІV. URL : 
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М. Коптєва; Нац. техн. ун-т «Харків. політехн. ін-т». Харків : Підручник 

НТУ «ХПІ», 2018. 493 с. 

3. Куцик П.О., Полянська О.А. Облік і звітність в оподаткуванні: 

начальний посіб. Львів: Видавництво Львівського торговельно-

економічного університету, 2017. 508 с. 

4. Бухгалтерський облік за видами економічної діяльності: підруч. 

для студ.вищ.навч.закл./ за заг. ред. О.В. Фоміної . К.: Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2021 

5. Фінансовий облік : підруч. / Я. Д. Крупка, З. В. Задорожний, Н. В. 

Гудзь [та ін.]. 4-те вид. [доп. і перероб.]. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. 451 с. 

http://zakon.rada.gov.ua/
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1. Коцупатрий М. М. Облік і звітність в оподаткуванні у схемах і 

таблицях: навч. посіб. для студ. напряму підготовки 6.030509 «Облік і 

аудит» / М. М. Коцупатрий, С. І. Ковач, Київ  В. Безверхий. Київ : КНЕУ, 

2015. 196 с. 

2. Консолідація фінансової звітності: підруч. для студ. вищ. навч. 

закл. / авт.:Костюченко В.М., Уманців Г.В., Фоміна О.В.– Київ : КНТЕУ, 

2021. 

3. Сук Л.К. Фінансовий облік: навч. посіб. 3-тє вид., перероб. і доп. / 

Сук Л.К., Сук П.Л. Київ , 2016. 663 с. 

 
 

Розділ 4. Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання 
 

Зміст, предмет та завдання економічного аналізу. Метод 
економічного аналізу. Базові концептуальні положення економічного 
аналізу. Науковий інструментарій економічного аналізу Загальнонаукові 
та конкретно-наукові методичні прийоми і способи аналізу та їх 
класифікація. Методика економічного аналізу та особливості її побудови 
залежно від об’єкта дослідження. Інформаційне забезпечення 
економічного аналізу. Основи організації економічного аналізу. 
Класифікація видів економічного аналізу та характеристика їх змісту. 

Аналіз виробництва та реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

підприємств. Методика аналізу матеріальних та трудових ресурсів 

суб’єкта господарювання. Аналіз витрат виробництва та собівартості 

продукції. Методика аналізу фінансового стану суб’єкта господарювання. 

Аналіз фінансової стійкості та платоспроможності підприємства. Оцінка 

ймовірності банкрутства суб’єкта господарювання. Аналіз фінансових 

результатів та рентабельності. Методика аналізу капітальних та 

фінансових інвестицій. Аналіз грошових потоків підприємства. 

Оцінка економічних ризиків, ймовірності банкрутства суб’єкта 

господарювання. Методи оцінки ефективності діяльності підприємства в 

умовах нестабільного економічного середовища. 

Економічний аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах 

воєнного стану. 
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4. Парасій-Вергуненко І.М. Аналіз господарської діяльності: підручник / 
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629 с. 
 

Розділ 5. Фінансовий контроль 

 

Парадигма фінансового контролю. Уніфікація фінансового 

контролю, ревізії та аудиту в різних країнах. Методологія та методика 

контролю фінансово-господарської діяльності підприємств. Організація 

контролю фінансово-господарської діяльності підприємств. Контроль 

формування та використання активів, власного капіталу і зобов'язань. 

Контроль витрат на виробництво. Контроль результатів фінансово-

господарської діяльності підприємств. Контроль  стану бухгалтерського 

обліку, звітності і внутрішньогосподарського контролю, узагальнення та  

реалізація їх результатів. Фінансовий контроль діяльності підприємств в 

умовах воєнного стану. 

 
Список рекомендованих джерел 

Основні 

1. Бухгалтерський облік, аналіз, контроль, оподаткування, 

фінансовий менеджмент: сучасні виклики та перспективи розвитку: 

монографія. Кривий Ріг: Вид. , 2018. 173 с. 
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2. Гуцаленко Л. В. Внутрішньогосподарський контроль : навч. 

посіб. / Л. В. Гуцаленко, М. М. Коцупатрий, У. О. Марчук. Київ : "Центр 

учбової літератури", 2014. 496 с. 

3. Дікань Л.В. Система фінансового контролю в Україні: сучасний 

стан організації та перспективи розвитку : монографія / Л. В. Дікань, Ю. 

О. Голуб, Н. В. Синюгіна, Н. М. Шульга, Т. В. Мултанівська, Т. С. 

Воінова; Харків : Харк. нац. екон. ун-т, 2010, 96 c. 

4. Івахненков С.В. Інформаційні технології аудиту та 

внутрішньогосподарського контролю в контексті світової інтеграції : 

монографія / С.В. Івахненков. Житомир : Рута, 2010. 432с. 

5. Історико-теоретичні аспекти розвитку обліку, контролю і аналізу 

в Україні та світі: колект. монографія / [Л. В. Гуцаленко та ін.] ; за ред. д-

ра екон. наук, проф. Л. В. Гуцаленко. Вінниця : Едельвейс і К, 2015. 266 с. 

Додаткові 

1. Зубчик С.М. Внутрішньогосподарський контроль на підприємствах: 

організація та методика: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук ; 

спец. 08.00.09 / Зубчик Світлана Миколаївна. Львів : Львівська комерційна 

академія, 2015. 318 c. 

2. Методика та організація фінансового контролю : підручник для студ. 

вищих навч. закл. / М. Ф. Базась ; Міжрегіональна академія управління 

персоналом. Київ : МАУП, 2004. 440 с.  

3. Мних Є.В. Контроль у системі інноваційного менеджменту 

підприємства : монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, О.А. Шевчук та ін.]; 

за ред.. Є.В. Мниха. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2011. 452 c. 

4. Нападовська Л.В. Внутрішньогосподарський контроль в ринковій 

економіці: Монографія. Дніпропетровськ: Наука і освіта,  2000. 224 с. 

5. Фінансовий контроль: теорія, ревізія, аудит : підруч. для студ. вищ. 

навч. закл. / М. Т. Білуха [та ін.]. 2 вид., перероб. і доп. Київ  : Українська 

академія оригінальних ідей, 2006. 888 с. 

6. Хмельков А.В. Державний фінансовий контроль: Підручник / А.В. 

Хмельков. Харків : ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2017.228 с. 

7. Хом’як Р.Л., Станасюк Н.С. Контроль і ревізія: навч. посіб. Вид-во 

«Магнолія 2006». – Львів, 2011. 314 с. 

8. Шпанковська Н.Г. Внутрішньогосподарський контроль: навч. посіб. 

/ Н.Г. Шпанковська, О.С. Білова, О.І. Канська. Дніпропетровськ: НМетАУ, 

2012. 154 с. 

  

Розділ 6. Аудит та аудиторська діяльність 

 

Аудит та аудиторська діяльність, його визначення та зміст. Види 

аудиту. Ринок аудиторсько-консалтингових послуг та його учасники. 
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Правові основи аудиторської діяльності. Стандартизація аудиторської 

діяльності. Система атестації на право здійснення аудиторської діяльності 

та підвищення кваліфікації аудиторів. Критерії незалежності аудиторів та 

аудиторських організацій, фірм. Контроль якості роботи аудиторів. Етапи 

аудиту, його зміст та послідовність. Аудиторський ризик, його складові. 

Оцінка суттєвості та наслідків перекручень у фінансовій звітності. 

Аудиторські докази, критерії їх оцінки. Аудиторські процедури та вимоги 

до їх вибору. Аудиторська вибірка.  

Вимоги до аудиту фінансової звітності економічних суб’єктів 

(акціонерних товариств, спільних підприємств, банків, страхових 

компаній, підприємств малого бізнесу тощо). Об’єкти аудиту. Особливості 

аудиту діяльності суб'єктів суспільного інтересу. Робочі та звітні 

документи аудитора. Види аудиторських звітів (висновків) та фактори, що 

впливають на вибір аудиторського звіту. Реалізація результатів аудиту. 

Якість та ефективність аудиту. 

Мета, завдання, зміст внутрішнього аудиту. Об’єкти внутрішнього 

аудиту. Спільні риси, відмінності та правове забезпечення  внутрішнього 

аудиту суб’єктів господарювання різних сфер економіки. Акт (закон) 

Сарбейнса-Окслі (SOX). Сертифікація внутрішніх аудиторів. Стандарти 

внутрішнього аудиту. Організація внутрішнього аудиту та її обов'язкові 

складові. Планування внутрішнього аудиту. Виявлення та розслідування 

фактів помилок, обману чи шахрайства; участь у спеціальних проектах 

тощо. Узагальнення та реалізація результатів внутрішнього аудиту. 

Відповідальність внутрішніх аудиторів. 

Аудит та аудиторська діяльність в умовах воєнного стану. 

 

 

Список рекомендованих джерел 

Основні 

1. Аудит : підручник / О.А. Петрик, В.О. Зотов, Б.В. Кудрицький та 

ін.]; за заг. ред. проф. О.А. Петрик. Київ : КНЕУ, 2015. Баранова 

А.О.Аудит: навчальний посіб. / А.О. Баранова, Т. А. Наумова., А.І. 

Кашперська. Харків : ХДУХТ, 2017. 246 с. 

2. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, іншого 

надання впевненості та супутніх послуг: Видання 2018 року, Ч . 1, Ч. 2, 

Ч. 3 / Переклад з англ. Київ : «Видавництво «Фенікс», 2018.  

3. Назарова Київ О. Аудит: еволюція,  потенціал, ефективність : 

монографія / [К.О. Назарова]. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015.  

4. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон 

України від 21.12.2017 № 2258-VІІІ. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19. 
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Додаткові 

1. Каменська Т.О. Внутрішній аудит. Сучасний погляд : 

монографія / Т.О. Каменська. Київ : Інформ.-аналіт. агентство, 2010. 

2. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього 

аудиту / Інститут внутрішніх аудиторів України – PWC. Київ : ІВА, 2013. 

3. Никонович М.О. Аудит: підручник / М.О. Никонович, 

К. О. Редько; за ред. Є.В. Мниха. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2014. 

4. Немченко В.В., Редько О.Ю. Аудит. Основи державного, 

незалежного професійного та внутрішнього аудиту: Підручник. Київ : 

Центр учбової літератури, 2012. 

5. Облік, аналіз, аудит, звітність та оподаткування в умовах 

глобалізації економіки: монографія / За ред. к.е.н., проф. Й. Я. Даньківа. 

Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2018. 

6. Про засади запобігання і протидії корупції: Закон України від 

12.02.15 № 3206-VI.  URL : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3206-17. 

7. Фінансовий аудит: інформаційно-аналітичне забезпечення : 

монографія / [Є.В. Мних, С.В. Бардаш, Київ О. Назарова, О.Л. Шерстюк, 

В.П. Белякова, В.П. Миняйло] ; за ред.. Є.В. Мниха. Київ : Київ. нац. торг.-

екон. ун-т, 2015. 

Список серверів інформації в мережі INTERNET 

1. Офіційний веб-сайт Верховної Ради України – www.zakon.rada.ua. 
2.  Sarbanes Oxley Act. – https://www.sarbanes-oxley-101.com/sarbanes-

oxley-compliance.htm. 
3. Веб-сайт АПУ – http://www.apu.com.ua/. 

4. Веб-сайт МФБ – http://www.ifac.org/IAASB/. 

5. Веб-сайт Ради з міжнародних стандартів аудиту та гарантії якості  –

http://www.ifac.org/IAASB/. 

6. Веб-сайт Міжнародної асоціації професійних аудиторів – http:// 

www.acca.org.uk. 

7. Веб-сайт Міжнародної спільноти СІРА-Україна – 

http://www.capcipa.biz. 

8. Веб-сайт Європейської федерації бухгалтерів –: http://www.fee.be. 

9. Веб-сайт Європейської рахункової палати (Палата аудиторів ЕС)  –

http://www.eca.europa.eu. 

10. Веб-сайт Асоціації присяжних сертифікованих бухгалтерів АССА 

– http://info@ua.accaglobal.com. 

11. Веб-сайт Ради незалежних бухгалтерів та аудиторів (РНБА) – 

http:// www.rnba.com.ua.  
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КРИТЕРІЇ  

оцінювання знань на вступному іспиті зі спеціальності 

для здобуття ступеня вищої освіти доктор філософії 

 

1. Загальні положення: 

Мета вступного іспиту зі спеціальності – оцінити відповідність 

знань, умінь та навичок вступників згідно з вимогами програми вступних 

іспитів до аспірантури.  
 

2. Структура екзаменаційного білета: 

Екзаменаційний білет вступного іспиту зі спеціальності складається 

з 3-х питань. 
 

3. Критерії оцінювання: 

Рівень знань оцінюється за 100-баловою шкалою.  

Максимальна кількість балів за повні правильні відповіді:  

- перше питання – 35 балів; 

- друге питання – 35 балів;  

- третє питання – 30 балів.  

Неправильна відповідь оцінюється  у 0 балів. 

Особи, які отримали менше 60 балів до наступних іспитів не 

допускаються та участі у конкурсі не беруть. 

 


