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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

 

Програма фахового іспиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

розроблена кафедрою обліку і економічного аналізу на основі освітньо-

професійної програми (ОПП) підготовки бакалаврів зі спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування. 

 

2. МЕТА ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Фаховий іспит для вступників на спеціальність 071 «Облік і оподаткування» 

спрямоване на комплексну перевірку умінь та навичок з метою конкурсного 

відбору вступників на навчання для здобуття ступеня «магістр». 

 

3. ЗМІСТ ФАХОВОГО ІСПИТУ 

 

Зміст фахового іспиту з дисциплін загально-професійної підготовки 

визначається вимогами до переліку компетентностей та якості знань осіб, які 

здобули кваліфікацію «бакалавр з обліку та оподаткування».  

Зміст фахового іспиту зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

складають питання з дисциплін: «Аудит (організація і методика)», «Фінансовий 

облік», «Управлінський облік», «Аналіз господарської діяльності». 

В додатку А наведено перелік теоретичних питань, покладених в основу 

тестових завдань з зазначених дисциплін та перелік рекомендованої 

літератури. 

 

 



 

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ АБІТУРІЄНТІВ 

НА ФАХОВОМУ ІСПИТІ 

 

До складу екзаменаційного білету входять 50 тестових завдань.  

Кожне завдання має 4 варіанта відповіді, з яких лише один правильний.  

Тривалість фахового іспиту – 120 хвилин. 

Результати фахового іспиту оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.  

Мінімальна оцінка з фахового іспиту для участі в конкурсному відборі 

становить 100 балів. 

Критерії оцінювання фахового іспиту відповідають «Положенню про 

організацію прийому до Національного університету кораблебудування імені 

адмірала Макарова при вступі на навчання на основі раніше здобутого ступеня 

(освітньо-кваліфікаційного рівня) у 2022 році». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ДОДАТОК А 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ  

ФАХОВОГО ІСПИТУ З КОМПЛЕКСУ ПРОФЕСІЙНО-

ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН 

 

«АУДИТ (ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА)» 

 

1. Предмет і метод аудиту. 

2. Історія становлення та перспективи подальшого розвитку аудиту в 

Україні. 

3. Види аудиту. 

4. Супутні аудиторські послуги. 

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

впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 років), їх загальна 

характеристика.  

6. Мета і загальні принципи аудиту, їх характеристика.  

7. Планування аудиту фінансових звітів. 

8. Елементи аудиторського ризику та їх характеристика. 

9. Модифікація висновку незалежного аудитора. 

10. Поняття аудиторських доказів, їх види та вимоги до них. 

11. Робоча документація аудитора та вимоги до її складання.  

12. Аналітичні процедури аудиту. 

13. Види аудиторських звітів.  

14. Основні елементи і структура аудиторського звіту. 

15. Аудиторські звіти зі спеціальних аудиторських завдань. 

16. Нормативні та інформаційні джерела аудиту розрахунків з підзвітними 

особами. Задачі аудиту. 

17. Нормативні та інформаційні джерела аудиту грошових коштів. Задачі 

аудиту. 

18. Нормативні та інформаційні джерела аудиту розрахунків з оплати праці. 

Задачі аудиту. 

19. Нормативні та інформаційні джерела аудиту основних засобів. Задачі 

аудиту. 

20. Нормативні та інформаційні джерела аудиту запасів. Задачі аудиту. 

21. Нормативні та інформаційні джерела аудиту власного капіталу. Задачі 

аудиту. 

22. Організація і методика аудиту витрат по видам діяльності. 

23. Організація і методика аудиту доходів по видам діяльності. 

24. Організація і методика аудиту грошових коштів в касі підприємства. 

25. Організація і методика аудиту розрахунків з оплати праці. 
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26. Організація і методика аудиту основних засобів. 

27. Організація і методика аудиту розрахунків з підзвітними особами. 

28. Організація і методика аудиту розрахунків з постачальниками і 

покупцями. 

29. Організація і методика аудиту запасів. 

30. Організація і методика аудиту власного капіталу. 

 

Законодавчо-нормативні документи 

1. Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність : Закон України 

від 21.12.2017 № 2258-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19 

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

впевненості та супутніх послуг (видання 2016-2017 року). URL: 

https://www.apu.net.ua/attachments/article/1151/2017_%D1%87%D0%B0%D1%81%

D1%82%D1%8C1.pdf 

3. Міжнародні стандарти професійної практики внутрішнього аудиту 

(стандарти) (редакція 2017 року). URL: https://www.iia.org.ua/wp-

content/uploads/2013/08/IPPF-Standards-2017-Ukrainian.pdf 

4. Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту. Наказ 

Міністерства фінансів України від 29.09.2011 № 1217. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11 

5. Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні : Закон України 

від 16.07.1999 № 996-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

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

господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів 

України від 30.11.1999 р. № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 

7. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

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

: наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. № 291. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

 

Основна література 

8. Виноградова О.М., Жидєєва Л.І. Аудит: навч. посіб. К.: «Центр учбової 

літератури», 2014. 656 с.  

9. Коваль М.І., Михайленко О.В. Аудит: організація і методика аудиту. 

Опорний курс лекцій. К.: Вид. дім «Персонал», 2014. 222 с. 

10. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Організація і методика аудиту: підруч. К. : 

Каравела, 2012. 544 с.   

11. Огійчук М.Ф., Новікова І.Т., Рагуліна І.І. Аудит: організація і методика: 

навч. посіб. 2-е вид., перероб. і доп. К.: Алерта, 2012. 664 с.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1195-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99
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12. Аудит. Основи державного, незалежного професійного та внутрішнього 

аудиту: підруч. За ред. проф. Немченко В.В., Редько О.Ю. К.: Центр учбової 

літератури, 2012. 540 с. 

13. Лозовицький С.П. Аудит: навч. посіб. Львів: «Магнолія 2006», 2011. 

466 с.  

14. Утенкова К.О. Аудит: навч. посіб. К.: Алерта, 2011. 408 с. 

 

Додаткова література: 

15. Приятельчук О.А. Аудит в схемах та таблицях: навч.-наоч. посіб. К., 

2010. 265 с. 

16. Міронова О. Практичний аудит: анфас та профіль. Х.: Фактор, 2010. 

720 с. 

17. Пшенична А.Ж. Аудит: навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2008. 

320 с.  

18. Рядська В.В., Петраков Я.В. Аудит. навч. посіб. К.: Центр учбової 

літератури, 2008. 416 с.  

19. Кулаковська Л.П., Піча Ю.В. Основи аудиту: навч. посіб. К.: 

«Каравела»; Львів: «Новий світ-2000», 2008. 504 с.  

20. Дерев’янко С.І. Основи аудиту: навч. посіб. К. : Центр учбової 

літератури, 2008. 328 с.  

 

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 

 

1. Бухгалтерський облік касових операцій. 

2. Бухгалтерський облік операцій на поточних рахунках. 

3. Бухгалтерський облік розрахунків з покупцями і замовниками. 

4. Бухгалтерський облік розрахунків з підзвітними особами. 

5. Первинний облік руху основних засобів на підприємстві. 

6. Методи розрахунку амортизації основних засобів згідно П(С)БО 7. 

7. Бухгалтерський облік витрат на поліпшення основних засобів. 

8. Синтетичний та аналітичний облік руху основних засобів на 

підприємстві. 

9. Бухгалтерський облік зносу необоротних активів. 

10. Бухгалтерський облік руху нематеріальних активів та їх зносу. 

11. Оцінка та документальне оформлення руху виробничих запасів на 

підприємстві. 

12. Аналітичний та синтетичний облік руху виробничих запасів на 

підприємстві. 
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13. Бухгалтерський облік транспортно-заготівельних витрат згідно 

П(С)БО 9. 

14. Бухгалтерський облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

15. Бухгалтерський облік виробничих витрат підприємства згідно 

П(С)БО 16. 

16. Бухгалтерський облік і розподіл загальновиробничих витрат і витрат 

допоміжного виробництва. 

17. Формування та бухгалтерський облік собівартості реалізованої готової 

продукції (робіт, послуг). 

18. Бухгалтерський облік розрахунків з постачальниками і підрядниками. 

19. Облік короткострокових та довгострокових зобов’язань за розрахунками 

з банками. 

20. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 

21. Бухгалтерський облік розрахунків з органами соціального страхування. 

22. Бухгалтерський облік розрахунків за податками і платежами. 

23. Бухгалтерський облік доходів від операційної діяльності згідно 

П(С)БО 15. 

24. Бухгалтерський облік доходів, не пов’язаних з операційною діяльністю, 

згідно П(С)БО 15. 

25. Бухгалтерський облік витрат від операційної діяльності згідно 

П(С)БО 16. 

26. Бухгалтерський облік витрат, не пов’язаних з операційною діяльністю 

підприємства, згідно П(С)БО 16. 

27. Бухгалтерський облік формування фінансових результатів діяльності. 

28. Бухгалтерський облік формування та змін статутного капіталу. 

29. Бухгалтерський облік резервного, додаткового та неоплаченого капіталу. 

30. Бухгалтерський облік нерозподіленого прибутку (збитків). 

Використання прибутку підприємства. 

 

Законодавчо-нормативні документи 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 16 червня 1999 р № 996 - XIV (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Національні стандарти з бухгалтерського обліку. URL: 

http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-

bukhgalterskogo-obliku 

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

господарських операцій підприємств і організацій : наказ Міністерства фінансів 
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України від 30 листопаду 1999 р. № 291 (із змінами і доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11 

4. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

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

: наказ Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999р. № 291 (із змінами і 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 

5. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів : 

наказ Міністерства фінансів України від 30 вересня 2003 р. №561. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-15 

6. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського 

обліку. Наказ Мінфіну України від 29 грудня 2000 р. № 356. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0356201-00/stru 

7. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

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

наказ Мінфіну України від 11 серпня 1994 р. № 69. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0202-94 

8. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському 

обліку : наказ Мінфіну України від 24 травня 1995 р. № 88. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 

9. Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні 

: постанова Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 р. № 637. 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0148500-17 

10. Порядок застосування типових форм первинного обліку об’єктів права 

інтелектуальної власності у складі нематеріальних активів : наказ Міністерства 

фінансів України від 22 листопаду 2004 р. № 732. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1580-04 

 

Основна література 

1. Бухгалтерський фінансовий облік: підруч. За ред. проф. Ф.Ф.Бутинця. 5-є 

вид., перероб. і доп. Житомир: ЖІТІ, 2014. 672 с. 

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

звітність: підруч. 2-ге вид. доповнене и перероблене. К.: Алерта, 2013. 954 с. 

3. Лишеленко О.В. Бухгалтерський фінансовий облік: навч. посіб. К.: Вид-

во «Центр учбової літератури», 2005. 524 с. 

4. Пушкар М.С. Фінансовий облік: підруч. Тернопіль: Карт-бланш, 2012. 

628 с. 

5. Бухгалтерський облік: фінансовий та внутрішньогосподарський. За ред. 

проф., д-ра економ. наук В.В. Сопка та О.В. Бойка. К.: «Фенікс», 2014.  468 с. 
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Додаткова література 

6. Чебанова Н.В., Василенко Ю.А. Бухгалтерський фінансовий облік: посіб. 

К.: Видавничий центр «Академія», 2012. 672 с. 

7. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний посібник для студентів 

вузів спеціальності «Облік і аудит». Ф.Ф. Бутинець, О.В. Олійник, М.М. Шигун, 

С.М. Шулепова, 4-е вид., доп. і перероб. Житомир: ПП «Рута», 2011. 528 с. 

8. Нашкерська Г.В. Фінансовий облік: Навчальний посібник. К.: Кондор, 

2012 р. 503 с. 

9. Бухгалтерський облік в Україні: навч. посіб. За ред. Р.Л. Хом’яка та 

В.І. Лемішовського. 5-те вид., доп. і перероб. Львів: «Інтелект-Захід», 2013. 

1088 с. 

 

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

1. Визначення, об’єкти, мета та задачі управлінського обліку. 

2. Порівняльна характеристика фінансового та управлінського обліку. 

3. Фактори, що впливають на формування на підприємстві системи 

управлінського обліку. 

4. Релевантність облікової інформації. 

5. Законодавчо-нормативна база, що регламентує склад витрат на 

підприємствах промисловості. 

6. Класифікація витрат для потреб визначення собівартості та фінансового 

результату, оцінки запасів. 

7. Класифікація витрат для прийняття управлінських рішень. 

8. Залежність витрат від зміни рівня діяльності. 

9. Класифікація витрат за статтями калькулювання та економічними 

елементами. 

10. Поняття виробничого обліку, загальна класифікація методів обліку 

витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг). 

11. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції (робіт, 

послуг). 

12. Позамовний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

(робіт, послуг) підприємства. 

13. Попередільний метод обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції підприємства. 

14. Повирібний метод обліку витрат і калькулювання собівартості продукції 

підприємства. 

15. Подетальний та котловий (знеособлений) методи обліку витрат і 

калькулювання собівартості продукції підприємства. 
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16. Нормативний метод обліку витрат і калькулювання собівартості 

продукції підприємства. 

17. Способи знаходження відхилень від норм. 

18. Система стандарт-кост. 

19. Облік і калькулювання неповної собівартості (система директ-костинг). 

20. Облік сум покриття. 

21. Поняття центру відповідальності та виникнення витрат. 

22. Комплексна класифікація центрів відповідальності. 

23. Облік за видами діяльності (система АВС). 

24. Методи оцінки запасів для цілей прийняття управлінських рішень. 

25. Прийоми калькулювання. 

26. Калькуляційні одиниці. 

27. Методи знаходження точки беззбитковості. 

28. Знаходження функції витрат методом найменших квадратів. 

29. Знаходження функції витрат методом абсолютного приросту. 

30. Проблеми сучасного управлінського обліку. 

 

Законодавчо-нормативні документи 

1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 16 червня 1999 р № 996 - XIV (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 

2. Національні стандарти з бухгалтерського обліку. URL: 

http://vobu.ua/ukr/documents/accounting/item/natsionalni-polozhennya-standarti-

bukhgalterskogo-obliku 

 

Основна література 

1. Голов С.Ф. Управлінський облік: підруч. К.: Лібра, 2013. 704 с. 

2. Лень В.С. Управлінський облік: навч. посіб. К.: Знання-Прес, 2008. 287 с. 

3. Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті: навч. посіб. для 

студентів спец. «Облік і аудит». За ред. д.е.н., проф. Ф.Ф. Бутинця, к.е.н., доц. 

М.М. Шигун. Житомир: ЖДТУ, 2010. 352 с. 

4. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика: підруч. 2-

ге вид., перероб. і доп. Тернопіль; Карт-бланш, 2008. 490 с. 

 

Додаткова література 

5. Василенко В.О. Теорія і практика розробки управлінських рішень: навч. 

посіб. К. : ЦУЛ, 2009. 420 с. 

6. Гріфін Р., Яцура В. Основи менеджменту: підруч. Наук. ред. В. Яцура, Д. 

Олесневич. Львів: БаК, 2011. 624 с. 
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7. Дафт Р.Л. Менеджмент. СПб: Питер, 2012. 832 с. 

8. Иваниенко В.В. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите: 

учебн. пособ. Х.: ИД ИНЖЭК, 2010. 296 с. 

 

«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

1. Способи і прийоми економічного аналізу. 

2. Методика економічного аналізу. 

3. Організація комп’ютерного опрацювання економічної інформації.  

4. Техніка застосування способів та методів економічного аналізу. 

5. Аналіз валового прибутку підприємства.  

6. Аналіз фінансових результатів операційної діяльності. 

7. Оцінка впливу факторів на інші доходи підприємства. 

8. Оцінка впливу факторів на інші витрати підприємства. 

9. Аналіз собівартості готової і реалізованої продукції. 

10. Оперативний аналіз рентабельності продукції. 

11. Методи розширення та подовження часткових моделей рентабельності 

підприємства. 

12. Методика виявлення резервів підвищення рентабельності підприємства. 

13. Методика аналізу фінансової стійкості підприємства. 

14. Методика аналізу ділової активності підприємства. 

15. Методика аналізу ліквідності і платоспроможності підприємства. 

16. Аналіз складу, динаміки і структури майна підприємства. 

17. Аналіз стану та вартості майна підприємства. 

18. Аналіз ефективності фінансування і використання майна підприємства. 

19. Аналіз структури капіталу та її оптимізація. Аналіз руху власного 

капіталу підприємства. 

20. Аналіз наявності, динаміки і структури оборотних активів. 

21. Аналіз ефективності використання і фінансування оборотних активів. 

22. Методика підрахунку і обґрунтування господарських резервів. 

23. Технологія прийняття управлінських рішень за результатами 

проведеного аналізу. 

24. Аналіз динаміки обороту зовнішньоекономічних зв’язків. 

25. Методика аналізу і оцінка ефективності експортних (імпортних) 

операцій. 

26. Методика оцінки інвестиційної привабливості підприємства. 

27. Організація аналізу інвестиційної діяльності підприємства. 

 

Законодавчо-нормативні документи 
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1. Методичні рекомендації щодо виявлення ознак неплатоспроможності 

підприємства та ознак дій з приховування банкрутства, фіктивного банкрутства 

чи доведення до банкрутства : наказ Міністерства економіки України від 

19.01.2006 р. № 14 (у редакції наказу Міністерства економіки України від 

26.10.2010 р. № 1361). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v_451800-01 

2. Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ, МСФЗ для МСП, 

включаючи МСБО та тлумачення КТМФЗ. Міжнародний документ від 01.01.2012 

р. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/. 

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

вимоги до фінансової звітності» : наказ Міністерства фінансів України від 

07.02.2013 р. № 73 (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання» : наказ 

Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20 (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0085-00 

5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : наказ 

Міністерства фінансів України від 29.11.1999 р. № 290 (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» : наказ 

Міністерства фінансів України від 31.12.1999 р. № 318 (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт 

суб’єкта малого підприємництва» : наказ Міністерства фінансів України від 

25.02.2000 р. № 39 (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0161-00 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, 

утримувані для продажу, та припинена діяльність» : наказ Міністерства фінансів 

України від 07.11.2003 р. № 617 (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1054-03 

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

Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92 (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» : наказ 

Міністерства фінансів України від 20.10.1999 р. № 246 (зі змінами та 

доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0751-99 

11. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні : Закон 

України від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ (зі змінами та доповненнями). URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 
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12. Про державну статистику : Закон України від 17.09.1992 р. №2614-ХІІ 

(зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12 

13. Про затвердження Методичних рекомендацій щодо заповнення форм 

фінансової звітності : наказ Міністерства фінансів України від 28.03.2013 р. № 433 

(зі змінами та доповненнями). URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0433201-

13/conv 

 

Основна література 

 1. Аналіз господарської діяльнності : навч. посіб. За заг. ред. І.В. Сіменко, 

Т.Д. Косової. К. : «Центр учбової літератури», 2016. 384 с. 

2. Тринька Л.Я., Липчанська О.В. Економічний аналіз : навч.-метод. підруч. 

К. : Алерта, 2015. 568 с. 

3. Мних Є.В. Економічний аналіз : підруч. К. : Знання, 2014. 630 с.  

4. Ковальчук К.Ф. Аналіз господарської діяльності : теорія, методика, розбір 

конкретних ситуацій; навч. посіб. К. : Центр учбової літератури, 2014. 326 с. 

5. Кіндрацька Г.І., Загородній А.Г., Кулиняк Ю.І. Аналіз господарської 

діяльності : підруч. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2019. 320 с. 

Додаткова література 

1.  Багров В.П., Багрова І.В. Економічний аналіз : навч. посіб. К. : Центр 

навч. л-ри, 2014. 160 с. 

2. Іващенко, В.І., Болюх М.А. Економічний аналіз господарської діяльності : 

навч. посіб. К.:НІЧЛАВА, 2014. 203 с. 

3. Кіндрацька Г.І. Білик М.С., Загородній А.Г. Економічний аналіз : підруч. 

3-є вид., переробл. і допов. К. : Знання, 2014. 487 с. 

4. Нестеренко, Ж.К., Череп А.В. Економічний аналіз фінансово-

господарської діяльності підприємства : навч. посіб. К. : ЦНЛ, 2015. 122 с. 

5. Погорєлова О.В., Бурунсуз К.С. Методичні вказівки до виконання 

практичних робіт з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» студентами 

спеціальності 071 «Облік та оподаткування»,  Миколаїв: НУК, 2019. 40 с. 

6.  Погорєлова О.В., Бурунсуз К.С. Методичні вказівки до виконання 

індивідуальних робіт з дисципліни «Аналіз господарської діяльності» студентами 

спеціальності 071 «Облік та оподаткування», Миколаїв: НУК, 2019. 35 с. 

7. Тарасенко, Н. В. Економічний аналіз : навч. посіб. 4-е вид., стер. Л. : 

Новий Світ-2000, 2016. 344 с. 

 

Інформаційні ресурси 

1. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/. 

2. Інтернет сайт Кабінету міністрів України. URL: http://www.kmu.gov.ua/. 
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3. Інформаційна база даних учасників фондового ринку URL: 

http://www.smida.gov.ua/. 

4. Нормативні акти України. URL: http://www.nau.kiev.ua/. 

5. Офіційний сайт Міністерства освіти і науки України. URL: 

http//www.mon.gov.ua 

6. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: 

http//www.minfin.gov.ua 

7. Офіційний сайт Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

URL: http//www.nbuy.gov.ua 

8. Електронна версія газети «Баланс». URL: http://www.balance.ua 

9. Електронна версія газети «Все про бухгалтерський облік». URL: 

http://www.vobu.com.ua 

 


