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ВСТУП
Мета випробування – виявлення рівня базової професійної підготовки
та відбір претендентів до навчання за ОС «магістр» згідно вимог освітньокваліфікаційної характеристики бакалавра з обліку і аудиту.
Завдання випробування – встановлення фактичної відповідності рівня
підготовки випускника вимогам освітньо-кваліфікаційної характеристики
бакалавра з обліку і аудиту з напряму підготовки «Облік і аудит».
Вимоги до здібностей і підготовленості бакалаврів. Для успішного
засвоєння освітньо-професійної програми магістра, бакалаври повинні мати
базову вищу освіту за відповідним напрямом підготовки чи відповідною
спеціальністю та здібності до оволодіння знаннями, уміннями і навичками в
галузі природно-наукових, загальноекономічних дисциплін та дисциплін
професійного циклу. Обов’язковою умовою є вільне володіння державною
мовою.
1. ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ФАХОВЕ
ВИПРОБУВАННЯ
На фахове випробування з метою вступу на навчання за ОС
виносяться наступні дисципліни:
«Фінансовий облік 1»;
«Фінансовий облік 2»;
«Управлінський облік»;
«Аудит»;
«Аналіз господарської діяльності».

«Магістр»

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Прийом на навчання за ОС «магістр» зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування»

здійснюється відповідно з Положення про приймальну

комісію ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені
Вадима Гетьмана», Програми фахового випробування для прийому на
навчання за ОС «магістр».
Для проведення фахового випробування на навчання за ОС «магістр»
створюється фахова атестаційна комісія.
Фахове випробування проводиться на основі тестових завдань згідно з
екзаменаційним білетом, який містить у собі 45 завдань трьох рівнів
складності.
Виконання завдань фахового випробування оцінюється в балах для
кожного рівня складності.
Тривалість фахового випробування складає 3 астрономічних години.

3. ПЕРЕЛІК ТЕМ ТА ПИТАНЬ З ДИСЦИПЛІН, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ
НА ФАХОВЕ ВИПРОБУВАННЯ
3.1. Перелік тем та питань з дисципліни «Фінансовий облік 1»
Тема 1. Основи побудови фінансового обліку
1.1. Бухгалтерський облік: сутність, значення, принципи, мета ведення,
користувачі.
1.2. Регулювання питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності в
Україні відповідно до ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність
в Україні» (зі змінами та доповненнями)
Тема 2. Облік грошових коштів
2.1. Рахунки з обліку грошових коштів.
2.2. Порядок ведення касових операцій відповідно до чинного законодавства
2.3. Облік операцій з готівкою в касі підприємства в національній валюті
2.4. Облік операцій на поточному рахунку в банку в національній валюті
Тема 3. Облік основних засобів і інших матеріальних необоротних
активів
3.1. Основні засоби: поняття, оцінка. П(С)БО 7 «Основні засоби»
3.2. Бухгалтерські рахунки з обліку основних засобів.
3.3. Облік надходження, ремонту, вибуття основних засобів.
3.4. Методи нарахування амортизації. Облік амортизації
3.5. Інші матеріальні необоротні активи: поняття, класифікація.
Тема 4. Облік нематеріальних активів
4.1. Нематеріальні активи: поняття, оцінка. П(С)БО 8 «Нематеріальні активи»
4.2. Бухгалтерські рахунки з обліку нематеріальних активів.
4.3. Облік надходження нематеріальних активів.
4.4. Облік амортизації нематеріальних активів.
Тема 5. Облік довгострокових фінансових інвестицій
5.1. Поняття довгострокових фінансових інвестицій.
5.2. Рахунки з обліку фінансових інвестицій.
Тема 6. Облік сировини і матеріалів
6.1. Облік надходження та вибуття сировини та матеріалів.
Тема 7. Облік виробничих запасів
7.1. Запаси: класифікація і оцінка. П(С)БО 9 «Запаси»
7.2. Бухгалтерські рахунки з обліку виробничих запасів.
7.3. Облік надходження, використання виробничих запасів та МШП.
7.4. Порядок відображення виробничих запасів на дату складання Балансу
(Звіту пр. фінансовий стан).
Тема 8. Облік витрат виробництва і готової продукції
8.1. Поняття та класифікація витрат. П(С)БО 16 «Витрати»
8.2. Склад витрат на виробництво продукції у розрізі економічних елементів

і статей калькуляції.
8.3. Облік витрат на виробництво продукції та оприбуткування її на склад.
Регістри обліку.
8.4. Порядок визначення собівартості готової і реалізованої продукції
8.5. Визначення витрат на виправлення бракованої продукції.
Тема 9. Облік дебіторської заборгованості
9.1. Дебіторська заборгованість, її визнання, оцінка та класифікація. П(С)БО
10 «Дебіторська заборгованість»
9.2. Облік розрахунків з покупцями та замовниками за реалізовану
продукцію, ТМЦ, основні засоби, ін.
9.3. Обчислення і облік резерву сумнівних боргів.
9.4. Визначення витрат на відрядження
9.5. Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій
звітності.
Тема 10. Облік поточних фінансових інвестицій
10.1. Визнання та оцінка фінансових інвестицій.
10.2. Облік реалізації короткострокових фінансових інвестицій.
Тема 11. Облік витрат майбутніх періодів
11.1. Сутність та склад витрат майбутніх періодів.
11.2. Облік списання витрат майбутніх періодів.
3.2. Перелік тем та питань з дисципліни «Фінансовий облік 2»
Тема 1. Облік власного капіталу
1.1. Поняття власного капіталу, його структура та призначення.
1.2. Порядок формування статутного капіталу.
1.3. Облік змін статутного капіталу на підприємствах різних форм власності.
1.4. Облік додаткового капіталу.
1.5. Облік резервного капіталу.
1.6. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків).
1.7. Облік розрахунків за нарахованими дивідендами.
1.8. Порядок ліквідації підприємств та облік розподілу його прибутку
(збитку).
Тема 2. Облік неоплаченого та вилученого капіталу
2.1. Характеристика рахунків з обліку неоплаченого та вилученого капіталу..
2.2. Облік операцій з акціями в акціонерних товариствах.
2.3. Відображення даних про власний капітал в облікових регістрах та розкриття
інформації у фінансовій звітності.
Тема 3. Облік забезпечень майбутніх витрат та платежів, цільового
фінансування і цільових надходжень

3.1. Облік забезпечення виплат відпусток та гарантійних зобов’язань.
3.2. Облік доходів від цільового фінансування.
Тема 4. Облік довгострокових зобов’язань
4.1. Поняття, види кредиту та порядок укладання кредитних угод.
4.2. Облік довгострокових позик.
Тема 5. Облік короткострокових зобов’язань
5.1. Основні поняття з обліку зобов’язань за розрахунками з
постачальниками та підрядниками. П(С)БО 11 «Зобов’язання»
5.2. Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками та підрядниками.
5.3. Облік короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками.
5.4. Облік операцій з короткостроковими векселями виданими.
5.5. Облік розрахунків за іншими поточними зобов’язаннями
Тема 6. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
6.1. Нормативно-правове забезпечення обліку розрахунків з оплати праці та
соціального страхування.
6.2. Заробітна плата: поняття, види та форми.
6.3. Облік нарахування заробітної плати, та розрахунків із працівниками.
6.4. Розрахунок відпускних та допомого з тимчасової непрацездатності
6.4. Облік утримань з заробітної плати.
6.5. Облік нарахування ЄСВ та розрахунків за соціальним страхуванням.
Тема 7. Облік розрахунків з бюджетом за податками та обов’язковими
платежами
7.1. Поняття податків, їх види.
7.2. Відображення операцій з обліку розрахунків за податками і платежами
на рахунках бухгалтерського обліку.
7.3. Порядок визначення чистих зобов’язань до сплати в бюджет з ПДВ.
Тема 8. Облік доходів та витрат діяльності підприємства, облік доходів
майбутніх періодів
8.1. Характеристика рахунків з обліку доходів та витрат.
8.2. Облік доходів за видами діяльності діяльності.
8.3. Облік витрат за видами діяльності
8.4. Формування та облік собівартості реалізованої продукції
8.5. Відображення даних про доходи, витрати та фінансові результати в
облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.
8.6. Облік доходів майбутніх періодів
Тема 9. Облік фінансових результатів діяльності підприємства
9.1. Облік фінансових результатів діяльності.
9.2. Облік використання прибутку підприємства.
Тема 10. Фінансова звітність підприємства
10.1. Склад і призначення фінансової звітності.
10.2. Нормативне забезпечення порядку складання фінансової звітності.
10.4. Відображення у фінансовій звітності активів, власного капіталу,

забезпечень та зобов’язань підприємства.
3.3. Перелік тем та питань з дисципліни «Управлінський облік»
Тема 1. Мета, зміст і організація управлінського обліку
1.1.Сутність та функції управлінського обліку.
1.2.Предмет, об’єкти, метод і принципи управлінського обліку.
1.3.Взаємозв’язок і відмінності фінансового та управлінського обліку.
Тема 2. Класифікація і поведінка витрат
2.1.Загальнооблікова та управлінська класифікація витрат за різними
ознаками. Характеристика основних видів витрат.
2.2. Моделі поведінки витрат.
2.3. Визначення функції витрат.
Тема 3. Суть собівартості продукції, принципи та критерії її
формування
3.1. Суть собівартості та завдання калькулювання собівартості продукції.
3.2. Об’єкти обліку та об’єкти калькулювання.
3.3. Види собівартості.
3.4. Облік і розподіл непрямих витрат.
3.5. Методи обліку затрат на виробництво. Характеристика і сфера
застосування простого, позамовного, попередільного методів обліку затрат.
3.6. Напівфабрикатний та безнапівфабрикатний варіанти зведеного обліку
затрат.
3.7. Способи калькулювання собівартості продукції.
Тема 4. Система обліку та калькулювання собівартості за повними
затратами
4.1.Сутність системи обліку та калькулювання за повними затратами.
4.2. Облік прямих затрат.
4.3. Облік непрямих затрат і порядок віднесення їх на собівартість продукції.
4.4. Облік невиробничих затрат.
4.5. Калькулювання собівартості продукції за видами діяльності
Тема 5. Система обліку та калькулювання за змінними (неповними)
витратами
5.1. Сутність системи обліку та калькулювання за змінними (неповними)
витратами
5.2. Аналітичні та контрольні можливості системи «директ-костинг».
5.3. Варіанти директ-костингу: простий і розвинутий «директ-костинг».
5.4. Особливості визначення фінансового результату в системах обліку та
калькулювання собівартості продукції за повними та неповними затратами.
Тема 6. Система обліку та калькулювання за нормативними затратами
6.1. Загальна характеристика і основні принципи системи «стандарт-кост»

та нормативного обліку витрат та калькулювання собівартості продукції.
6.2. Порядок нормування витрат і визначення нормативної собівартості.
6.3. Облік відхилень від нормативів у системі «стандарт-кост».
6.4. Аналіз відхилень від нормативів та їх впливу на прибуток.
Тема 7. Аналіз взаємозв’язку «затрати - обсяг діяльності – прибуток»
7.1. Значення аналізу беззбитковості.
7.2. Припущення, яких необхідно дотримуватися під час аналізу
беззбитковості.
7.3. Методи визначення критичної точки: математичний метод, метод
маржинального доходу; графічний метод.
7.4. Визначення точки беззбитковості на багатопродуктовому підприємстві.
7.5. Поріг рентабельності, запас фінансової міцності та операційний важіль.
Тема 8. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських
рішень
7.1. Релевантний підхід до прийняття управлінських рішень.
7.2. Застосування диференційного аналізу для вибору найкращих варіантів
дій.
7.3. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або
купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення
діяльності неприбуткового сегмента тощо.
Тема 9. Бюджетування і контроль
8.1. Види і форми бюджетів.
8.2. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів.
8.3. Порядок складання та призначення бюджету продажів, бюджету
виробництва, бюджету придбання і використання матеріалів, бюджету
трудових витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут.
8.4. Методика та техніка контролю за виконанням бюджетів.
Тема 10. Облік і контроль за центрами відповідальності
9.1. Поняття та класифікація центрів відповідальності.
9.2.Принципи обліку, звітності та оцінка діяльності центрів
відповідальності.
9.3. Облік і оцінка діяльності центрів витрат.
9.4. Облік і оцінка діяльності центрів доходу.
9.5. Облік і оцінка діяльності центрів прибутку.
9.6. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій.
9.7. Поняття про трансфертні ціни та їх застосування. Функції та методи
трансфертних цін.
3.4. Перелік тем та питань з дисципліни «Аудит»
Тема 1 . Сутність та предмет аудиту

1.1. Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності.
1.2 Поняття про аудиторську діяльність та її складові.
1.3. Класифікація аудиту за певними ознаками та її практичне застосування.
1.4. Предмет та об'єкти аудиту.
1.5. Відмінності аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності
підприємства.
Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне
забезпечення
2.1. Управління аудиторською діяльністю в Україні.
2.2. Правове регулювання аудиторської діяльності.
2.3. Організація аудиторської діяльності.
2.4. Аудитор, його статус і сертифікація.
2.5. Застосування комп'ютерних технологій в аудиті.
Тема 3. Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання
3.1. Метод аудиторської діяльності.
3.2. Ознаки та критерії оцінювання фінансової звітності.
3.3. Вибір методів і прийомів аудиторської перевірки.
Тема 4. Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього
контролю
4.1. Поняття про аудиторський ризик та його складові.
4.2. Модель аудиторського ризику та використання її на практиці.
4.3. Поняття про суттєвість та її оцінювання.
4.4. Обман та помилка: визначення та фактори, що їх зумовлюють.
4.5. Вивчення та оцінювання системи внутрішнього контролю.
4.6. Комп'ютерне шахрайство: визначення та ознаки.
Тема 5. Планування аудиту
5.1. Процес проведення аудиту та його стадії.
5.2. Клієнти аудиторських фірм і критерії їхнього вибору.
5.3. Планування аудиторської перевірки.
5.4. Аудиторські процедури, їхнє призначення та види.
5.5. Планування аудиту в комп'ютерному середовищі.
Тема 6. Аудиторські докази та робочі документи аудитора
6.1. Аудиторські докази, їхні види.
6.2. Прийоми і процедури отримання аудиторських доказів.
6.3. Використання роботи інших фахівців
6.4. Поняття про робочі документи аудитора та їхня класифікація.
6.5. Порядок зберігання і використання робочих документів аудитора.
Тема 7. Аудит фінансової звітності
7.1. Якісні характеристики фінансової звітності та її користувачі.
7.2. Основні процедури та методика перевірки обліку та фінансової
звітності.
7.3. Методика дослідження форм фінансової звітності.

7.4. Аудит облікової політики.
7.5. Аналіз стану та результатів діяльності підприємства при проведенні
аудиту.
Тема 8. Аудиторський висновок та інші підсумкові документи
8.1. Структура аудиторського висновку та загальні вимоги до нього.
8.2. Види аудиторських висновків.
8.3. Порядок складання та подання аудиторських висновків.
8.4. Інші підсумкові документи за наслідками аудиту.
Тема 9. Підсумковий контроль
9.1. . Контроль якості аудиторських послуг.
9.2. Події після дати балансу.
Тема 10. Реалізація матеріалів аудиту
10.1. Рішення користувачів звітності за результатами аудиту.
10.2. Відповідальність суб'єктів аудиторської діяльності.
Тема 11. Аудиторські послуги, їх об’єкти і види
11.1. Поняття про послуги аудиторських фірм та їхні види.
11.2. Супутні та інші послуги.
Тема 12. Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти
12.1. Внутрішній контроль на підприємстві, його види.
12.2. Об'єкти внутрішнього аудиту.
12.3. Функції внутрішнього аудитора.
12.4. Планування роботи внутрішнього аудитора.
Тема 13. Методичні прийоми внутрішнього аудиту
13.1. Способи і методичні прийоми внутрішнього аудиту.
13.2. Особливості внутрішнього аудиту за окремими напрямами
господарювання і контролю.
13.3. Аудит стратегії функціонування підприємства в зовнішньому
середовищі.
Тема 14. Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту
14.1. Узагальнення роботи внутрішнього аудитора.
14.2. Розроблення та реалізація системи заходів внутрішнього аудит.
3.5. Перелік тем та питань з дисципліни «Аналіз господарської
діяльності
Тема 1. Аналіз господарської діяльності як наука, його зміст та
методологічна основа
1.1. Предмет економічного аналізу.
Тема 2. Методи та спеціальні прийоми аналізу господарської діяльності
2.1. Метод і методичні прийоми економічного аналізу господарської
діяльності, їх класифікація.
2.2. Порівняння, його застосування в аналізі господарської діяльності.

2.5. Абсолютні, відносні та середні величини.
2.4. Прийом групувань в аналізі господарської діяльності.
2.5. Елімінування як метод розрахунку впливу факторів.
2.6. Прийоми нейтралізації якісного та кількісного чинника.
2.7. Балансові зіставлення.
Тема 3. Інформаційна база аналізу господарської діяльності
3.1. Види детермінованих факторних моделей.
Тема 4. Аналіз виробництва і реалізації продукції (робіт, послуг)
4.1. Напрямки, завдання та джерела інформації аналізу виробництва і
реалізації продукції (робіт, послуг).
4.2. Загальна оцінка виконання виробничої програми.
4.3. Аналіз асортименту і структури продукції.
4.4. Аналіз ритмічності випуску продукції.
4.5. Аналіз якості продукції.
4.6. Аналіз реалізації продукції та оцінка впливу факторів на її зміну.
4.7. Підрахунок резервів росту обсягу виробництва і реалізації продукції.
Тема 5. Аналіз трудових показників
5.1. Значення, мета, основні напрямки аналізу трудових ресурсів. Система
показників, що їх характеризує.
5.2. Аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами, їх склад,
структура та рух.
5.3. Аналіз використання робочого часу.
5.4. Аналіз показників продуктивності праці.
5.5. Аналіз трудомісткості.
5.6. Аналіз формування і використання коштів на оплату праці.
Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів підприємства
6.1. Значення, завдання та джерела аналізу використання матеріалів у
виробництві.
6.2. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами.
6.3. Аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів.
6.4. Оцінка показників матеріаловіддачі та матеріаломісткості.
Тема 7. Аналіз основних засобів
7.1. Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами, їх складу,
структури і руху
7.2. Аналіз технічного стану основних засобів
7.3. Аналіз узагальнюючих показників ефективності використання основних
засобів.
Тема 8. Аналіз витрат підприємства
8.1. Значення, показники, завдання та джерела аналізу витрат на
виробництво та реалізацію продукції.
8.2. Загальна оцінка динаміки та структури витрат на 1 грн. продукції.
8.3. Аналіз витрат за економічними елементами та статтями калькуляції.
8.4. Аналіз собівартості продукції.

8.5. Визначення резервів зниження собівартості продукції
Тема 9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства
9.1. Значення, завдання та джерела аналізу фінансових результатів.
9.2. Аналіз і оцінка рівня та динаміки показників прибутку.
9.3. Аналіз валового прибутку від реалізації продукції.
9.4. Аналіз рівня беззбитковості.
9.5. Аналіз рентабельності.
Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства
10.1. Роль аналізу фінансового стану в оцінці господарської діяльності
підприємства в ринкових умовах.
10.2. Горизонтальний і вертикальний аналіз.
10.3. Аналіз активів підприємства.
10.4. Аналіз дебіторської заборгованості.
10.5. Аналіз пасивів підприємства.
10.6. Аналіз майнового стану підприємства.
10.7. Аналіз ліквідності.
10.8. Аналіз ділової активності.
10.9. Аналіз фінансової стійкості підприємства.
10.10. Аналіз платоспроможності підприємства.

4. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ РІЗНИХ РІВНІВ
СКЛАДНОСТІ
Екзаменаційні білети складено на підставі тем і питань з дисциплін циклу
професійної підготовки бакалавра з обліку і аудиту, передбачених освітньопрофесійною програмою підготовки бакалаврів з «Обліку і аудиту».
Екзаменаційний білет містить 45 тестових завдань трьох рівнів складності: по 15
тестів кожного рівня з дисциплін «Фінансовий облік 1», «Фінансовий облік 2»,
«Управлінський облік», «Аудиту», «Аналіз господарської діяльності (в частині
економічного аналізу)».
Письмові відповіді вступника оцінюються за такими критеріями:
- тестові завдання І рівня складності оцінюються в 0,8 бала.
- тестові завдання ІІ рівня складності оцінюються в 1,0 бал.
- тестові завдання ІІІ рівня складності оцінюються в 1,2 балів.
За неправильну відповідь або її відсутність вступник отримує 0 балів.

5. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ
ДО ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ
Основна
Фінансовий облік 1,2
1. Бабіч В. В. Фінансовий облік (облік активів): навч. посіб. / В. В.Бабіч,
С.В.Сагова. – [2-ге вид., б.зм.] – К. : КНЕУ, Державний вищий навчальний заклад
«Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2007. – 288с.
2. Богатко Н.Г. и др. Финансовый учет: Вопросы, задачи, тесты: Учебн.
пособие /Н.Г. Богатко, Л.П. Толстова, А.А. Самсонова. – К.: А.С.К., 2010. – 664с.
3. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навчальнопрактичний посібник / За ред. С.Ф. Голова. – Дніпропетровськ, ТОВ «Баланс –
клуб», 2009. –832с.
4. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів спеціальності
«Облік і аудит» вищих навчальних закладів [Ф. Ф. Бутинець та ін. ]; під заг. ред. [і з
передм. ] Ф. Ф. Бутинця. - 8-ме вид., доп. і перероб. – Житомир: ПП «Рута», 2009. –
912 с.
5. Гавриловська Л.М. Фінансовий облік – 2: Навч.-метод. посіб. для самост.
вивч. дисц. / Л.М. Гавриловська, А.С. Ларіонова. – К.: КНЕУ, 2006. – 320 с.
6. Гарасим П.М., Журавель Г.П., Хомин П.Я. Курс фінансового обліку: Навч.
посіб. – К.: Алерта, 2010. – 926 с.
7. Кобилянська О.І. Фінансовий облік: Навч. посіб. / О.І. Кобилянська. – К.:
Знання, 2007. – 473 с.
8. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник – 3-тє вид., перероб. і
доп. – Київ: Вид-во «Центр учбової літератури», 2009. – 670 с.
9. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч.
закл. / Г. В. Нашкерська – К. : Кондор, 2009. – 502с.
10. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і
звітність: Підруч. для студ. спеціальності «Облік і аудит» вищих навч. закладів / Н.
М. Ткаченко – [з-тє вид. доп. і перероб.]. – Київ : ПП «Алерта», 2008. – 892 с.
11. Чебанова Н.В. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник / Н.В.
Чебанова, Т.І. Єфіменко. – К.: ВЦ «Академія», 2007. – 704 с.
Управлінський облік
1. Атамас П.Й. Управлінський облік: Навчальний посібник – Д.–К.: Центр
навчальної літератури,2008. – 440с.
2. Герасим П.М. Курс управлінського обліку: Навч.посіб./ П.М.Герасим,
Г.М.Журавель, П.Я.Хомін – К.:Знання, 2007. – 314с.
3. Давидович М.О. Управління витратами: Навчальний посібник. – К: Центр
учбової літератури, 2008. – 320с.
4. Домбровський В.М. Управлінський облік: Навч. посібник/
В.М.Домбровський, Л.В.Гнилицька , Р.С.Коршикова – К.: КНЕУ, 2005. – 278с.
5. Домбровський В.М.Управлінський облік: Навч. -метод. посібник для
самостійного вивчення дисципліни / В.М.Домбровський, Л.В.Гнилицька,
Р.С.Коршикова –К.: КНЕУ, 2003. – 235с.

6. Івакіна І. Управліський облік: стисло і доступно. – Х.: Фактор,2007. – 320с.
7. Методичні рекомендації з формування собівартості продукції (робіт,
послуг) у промисловості, затв. Наказом Міністерства промислової політики
України від 09.07.2007р. №373
8. Нападовська Д.В. Управлінський облік. Підручник. – 2-ге вид. доопрац. та
доповнене. – К.: Київський національний торгівельно- економічний університет,
2010. – 646с.
9. Радецька Л.П. Управлінський облік: Навч.посіб. / Радецька Л.П., Овод Л.В.
– К: ВЦ «Академія», 2007. – 352с.
10. Труш В.Є. Управлінський облік: Навч.-метод. посібник для студентів
вищих навч.закладів /Труш В.Є., Чебан Т.М., Стефанович Н.Я. – Київ: Кондор,
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