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ТТееммии  ддлляя  ппііддггооттооввккии  ддоо  ссккллааддаанннняя  ввссттууппнниихх  ввииппррооббуувваанньь  ддлляя  

ввссттууппуу  ннаа  ннааввччаанннняя  ддлляя  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ррііввнняя  
““ММааггііссттрр””  уу  22001144--22001155  нн..рр..  

 

Фінансовий облік-I, фінансовий облік-II 

1. Загальні принципи організації бухгалтерського обліку. 

2. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів. 

3. Облік нематеріальних активів. Облік гудвілу. 

4. Облік довгострокових фінансових інвестицій. 

5. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. 

6. Загальні засади обліку запасів. 

7. Облік виробничих запасів і малоцінних швидкозношуваних предметів. 

8. Облік витрат виробництва. 

9. Облік браку, напівфабрикатів власного виробництва та готової продукції. 

10. Облік товарів. 

11. Економічна сутність грошового обігу і розрахунків. Облік касових 

операцій та операцій з іншими грошовими коштами. 

12. Облік руху грошових коштів на рахунках в банках. 

13. Облік операцій з короткостроковими векселями одержаними та поточними 

фінансовими інвестиціями. 

14. Облік заборгованості покупців і замовників. 

15. Облік іншої поточної заборгованості. 

16. Облік резерву сумнівних боргів та витрат майбутніх періодів. 

17. Облік власного капіталу. 

18. Облік забезпечень зобов’язань, цільового фінансування та страхових 

резервів. 

19. Загальні засади обліку зобов’язань. 

20. Облік довгострокових зобов’язань. 

21. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

22. Облік іншої поточної заборгованості. 

23. Облік розрахунків з оплати праці та страхування. 

24. Загальні засади обліку доходів і фінансових результатів. 

25. Формування та облік доходів і фінансових результатів за видами 

діяльності. 

26. Загальні засади обліку витрат та обліку витрат за елементами. 

27. Облік витрат діяльності. 

28. Облік на позабалансових рахунках. 

29. Відображення в обліку процедури припинення господарської діяльності 

підприємства. 

30. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства. 

31. Фінансова звітність. 

 
Бухгалтерський облік в галузях економічної діяльності 

1. Поняття та організаційні основи торговельної діяльності. 

2. Ліцензування та патентування торговельної діяльності. Сертифікація 

товарів. 
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3. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з надходження товарів у 

оптовій та роздрібній торгівлі. 

4. Бухгалтерський облік та оподаткування операцій з реалізації товарів у 

оптовій та роздрібній торгівлі. 

5. Бухгалтерський облік та оподаткування результатів інвентаризації та 

переоцінки товарів. 

6. Бухгалтерський облік інших товарних операцій. 

7. Бухгалтерський облік довгострокових біологічних активів. 

8. Бухгалтерський облік поточних біологічних активів. 

9. Особливості бухгалтерського обліку сільськогосподарського виробництва. 

10. Особливості визнання доходів та витрат в будівництві. 

11. Методи визначення фінансових результатів будівельних підприємств. 

12. Бухгалтерський облік паливно-мастильних матеріалів на 

автотранспортних підприємствах. 

13. Бухгалтерський облік рухомого складу автотранспортних підприємств. 

 

Облік в бюджетних установах 
1. Поняття бюджетних установ і правові засади їх діяльності. 

2. Кошторис бюджетних установ: поняття, види, структура, порядок 

складання та затвердження. 

3. Загальні засади обліку необоротних активів в бюджетних установах. 

4. Загальні засади обліку запасів в бюджетних установах. 

5. Облік касових операцій. 

6. Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих в органах 

Держказначейства. 

7. Облік розрахунків з дебіторами. 

8. Загальні засади обліку зобов’язань. 

9. Облік розрахунків з оплати праці та стипендій. 

10. Облік доходів бюджетної установи. 

11. Облік видатків бюджетної установи. 

 

Управлінський облік 
11. Управлінський облік в системі управління: сутність та завдання.  

2. Предмет, об’єкти та методи управлінського обліку.  

3. Принципи та функції управлінського обліку.  

4. Підходи до організації управлінського обліку за різних систем обліку.  

5. Поняття та необхідність обліку витрат.  

6. Класифікація витрат в управлінському обліку.  

7. Методи вивчення поведінки витрат.  

8. Облік за місцями виникнення витрат та центрами відповідальності.  

9. Підходи до оцінки ефективності діяльності центрів відповідальності.  

10. Трансфертне ціноутворення.  

11. Система записів господарських операцій на рахунках бухгалтерського 

обліку.  

12. Сутність бюджетування та його організація.  

13. Порядок складання та взаємоузгодження бюджетів.  

14. Поняття та види собівартості.  

15. Калькулювання та види калькуляцій в процесі управління виробництвом.  
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16. Елементи системи калькулювання.  

17. Облік і розподіл непрямих витрат.  

18. Класифікація методів обліку витрат і калькулювання.  

19. Характеристика і сфера застосування простого, позамовного, 

попередільного та нормативного методів обліку і калькулювання.  

20. Організація обліку витрат за різних методів обліку.  

21. Характеристика і сфера застосування методу однорідних секцій, стандарт-

косту та методу нормативного розподілу постійних витрат.  

22. Порівняльна оцінка вітчизняних і зарубіжних методів обліку повної 

собівартості продукції.  

23. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту.  

24. Особливості розвинутого директ-косту, його переваги і можливості.  

25. Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і 

калькулювання.  

26. Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного 

методу.  

27. Формування нормативних калькуляцій. Облік зміни норм. Методика і 

техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм і управління за ними.  

28. Мета і методи аналізу взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток”  

29. Аналіз чутливості прибутку.  

30. Аналіз взаємозв’язку “витрати-обсяг-прибуток” за умов асортименту.  

31. Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень.  

 

Аудит 
1. Поняття аудиту та його місце в системі методів господарського контролю.  

2. Предмет, об’єкти, мета і завдання аудиту.  

3. Класифікація аудиту.  

4. Управління аудиторською діяльністю в Україні.  

5. Нормативно-правове забезпечення аудиторської діяльності.  

6. Сертифікація аудиторів. Порядок створення та державної реєстрації 

аудиторських фірм.  

7. Призначення і загальні принципи планування аудиторської перевірки.  

8. Попереднє планування аудиторської перевірки.  

9. Призначення та зміст загального плану аудиту.  

10. Підготовка програми аудиту.  

11. Робочі документи аудитора: поняття, мета підготовки.  

12. Форма та зміст робочих документів.  

13. Порядок зберігання робочих документів.  

14. Аудиторський висновок та аудиторський звіт: вимоги до складання.  

15. Види аудиторських висновків.  

16. Ризики в аудиторській діяльності.  

17. Види аудиторського ризику.  

18. Порядок визначення аудиторського ризику.  

19. Аудиторські послуги: поняття, класифікація.  

20. Особливості організації системи внутрішнього контролю на підприємстві.  

21. Внутрішньофірмове управління аудиторською діяльністю. Основні 

принципи аудиту.  

22. Професійна культура аудитора.  
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23. Відповідальність аудиторських фірм (аудиторів).  

24. Організація і проведення аудиту. Процес здійснення аудиту та його стадії.  

25. Методика здійснення аудиту. Аудиторський огляд документів. 

Аудиторські прийоми контролю документів. Господарські операції як об’єкт 

аудиту. Спеціальні прийоми дослідження фактів дійсності.  

26. Мета і завдання аудиту звітності. Предмет та об’єкти фінансової звітності.  

27. Мета і завдання аудиту операцій з необоротними активами. Предмет та 

об’єкти аудиту операцій з необоротними активами.  

28. Джерела інформації для аудиту операцій з необоротними активами.  

29. Способи вивчення операцій з необоротними активами.  

30. Мета і завдання аудиту операцій із запасами. Предмет та об’єкти аудиту 

операцій із запасами.  

31. Джерела інформації для аудиту операцій із запасами.  

32. Способи вивчення операцій із запасами.  

33. Мета і завдання аудиту операцій з коштами, іншими активами та стану 

розрахунків. Предмет і об’єкти аудиту операцій з коштами, іншими активами та 

стану розрахунків.  

34. Джерела інформації для аудиту операцій з коштами, іншими активами та 

стану розрахунків.  

35. Способи вивчення операцій з грошовими коштами, іншими активами та 

стану розрахунків.  

 

Аналіз господарської діяльності 
1. Зміст, функції та завдання економічного аналізу. 

2. Місце та роль економічного аналізу в системі управління підприємством. 

3. Предмет, об’єкти та суб’єкти економічного аналізу. Принципи 

економічного аналізу. 

4. Класифікація економічного аналізу. 

5. Оформлення результатів економічного аналізу. 

6. Метод і методика економічного аналізу. Класифікація методичних 

прийомів і способів економічного аналізу. 

7. Методика факторного аналізу. 

8. Аналіз резервів підвищення ефективності господарської діяльності. 

 

Облік в банках 
1. Організація бухгалтерського обліку в банках.  

2. Особливості побудови Плану рахунків комерційних банків.  

3. Організація аналітичного обліку в банках.  

4. Порядок обліку операцій під час формування статутного капіталу 

комерційного банку.  

5. Бухгалтерський облік емісійних різниць у процесі первинного розміщення 

акцій.  

6. Облік операцій за розрахунками з акціонерами.  

7. Доходи і витрати як об’єкти обліку.  

8. Правила обліку доходів та витрат за методом нарахування та відображення 

результатів у системі фінансового обліку та у фінансовій звітності.  
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9. Класифікація рахунків обліку доходів і витрат банку. Методи визначення 

кількості днів для розрахунку процентних доходів (витрат).  

10. Особливості відображення на рахунках бухгалтерського обліку доходів та 

витрат за окремими операціями.  

 

Основи наукових досліджень 
1. Поняття науки і наукової діяльності. 

2. Історія науки і наукознавство. Класифікація наук. 

3. Бухгалтерський облік як наука. 

4. Наукові кадри: підготовка і кваліфікація. 

5. Наукове дослідження: поняття та порядок здійснення. 

6. Проблема і тема наукового дослідження: порядок вибору і формування. 

7. Пошук інформації та відбір матеріалу. 

8. Програма і план наукового дослідження. 

9. Методологія наукових досліджень. 

10. Текст наукової роботи: мова та стиль. 

11. Оформлення результатів наукових досліджень. 

12. Апробація та впровадження результатів досліджень. 

13. Оцінка наукової праці. 

14. Методика підготовки виступів. 

15. Науковець і науковий керівник. 

 

 

Фахове вступне випробування для конкурсного відбору осіб для здобуття 

освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Облік і аудит” 

проводяться у письмовій формі у вигляді тестування. 

Фахове вступне випробування включає 50 тестових питань, які оцінюються в 

2 бали. 
У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 

Рекомендованими для зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем “Магістр” за спеціальністю “Облік і аудит” можуть бути вступники, які 

набрали не менше 124 балів по фахових вступних випробуваннях. 

Для вступників на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем “Магістр” за 

спеціальністю “Облік і аудит” обов’язковим є складання вступного екзамену з 

іноземної мови (англійська, німецька, французька або польська) за вибором. 

Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-

кваліфікаційного рівня “Магістр” за спеціальністю “Облік і аудит”, конкурсний бал 

обчислюється шляхом додавання балів фахового вступного випробування та 

вступного екзамену з іноземної мови. 
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Зразок тестових фахових вступних випробувань при прийомі на 

навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “Магістр” 
  

ЖЖИИТТООММИИРРССЬЬККИИЙЙ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ООББЛЛІІККУУ  ІІ  ФФІІННААННССІІВВ  

  

ППИИССЬЬММООВВЕЕ  ТТЕЕССТТУУВВААННННЯЯ  

ппррии  ппррииййоомміі  ннаа  ннааввччаанннняя  ннаа  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ррііввнняя  ““ММааггііссттрр““  

ззаа  ссппееццііааллььннііссттюю  88..0033005500990011  ““ООбблліікк  іі  ааууддиитт””  

ВВааррііааннтт  №№  __________  

1) Для узагальненого відображення засобів підприємства, джерел їх утворення, 

процесів і результатів діяльності застосовується: 

а) кількісний вимірник; 

б) натуральний вимірник; 

в) грошовий вимірник; 

г) трудовий вимірник 

2) Величина активів підприємства завжди: 

а) більше суми його зобов’язань і власного капіталу; 

б) дорівнює сумі зобов’язань і власного капіталу; 

в) менше суми зобов’язань і власного капіталу; 

г) правильна відповідь відсутня. 

3) Власний капітал характеризують наступні рахунки: 

а) 40, 23, 50; 

б) 40, 41, 42; 

в) 44, 51, 37; 

г) 47, 48, 69 

4) До довгострокових зобов’язань належать: 

а) довгострокові кредити банків, інші довгострокові фінансові зобов’язання, 

витрати майбутніх періодів; 

б) довгострокові кредити банків та інші довгострокові фінансові зобов’язання; 

в) довгострокові кредити банків, інші довгострокові зобов’язання, відстрочені 

податкові зобов’язання, довгострокові забезпечення; 

г) довгострокові кредити банків та відстрочені податкові зобов’язання. 

5) До прийомів документального контролю, що використовується під час аудиту, 

відносять: 

а) прийняття рішень; 

б) нормативно-правову перевірку операцій; 

в) інформаційне моделювання; 

г) анкетування. 

6) Міжнародний девіз бухгалтерів:  

а) Студент, бухгалтер, вчений! 

б) Наука, довіра, незалежність! 

в) Ваги, сонце, крива Бернулі! 

г) Гроші, прибуток, господарювання! 

7) Нарахування дивідендів в обліку відображається кореспонденцією рахунків: 

а) Д 441 К 443 

б) Д 443 К 671 

в) Д 443 К 684 

г) Д 441 К 373 
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РРееккооммееннддооввааннаа  ллііттееррааттуурраа  

Основна література 
Нормативні  документи 

1.  Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 
від 16 липня 1999 року № 996-ХІV-ВР 

2.  Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету 
Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 

3.  НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 

4.  НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 628 

5.  П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене 
наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137 

6.  П(С)БО 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 27 квітня 2000 року № 92 

7.  П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242 

8.  П(С)БО 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 
20 жовтня 1999 року № 246 

9.  П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237 

10.  П(С)БО 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 31 січня 2000 року № 91 

11.  П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 26 квітня 2000 року № 9 

12.  П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559 

13.  П(С)БО 14 “Оренда”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 28 липня 2000 року № 181 

14.  П(С)БО 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 
29 листопада 1999 року № 290 

15.  П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 
від 31 грудня 1999 року № 318 

16.  П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353 

17.  П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 28 квітня 2001 року № 205 

18.  П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 7 липня 1999 року № 163 

19.  П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року № 176 

20.  П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193 

21.  П(С)БО 22 “Вплив інфляції”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 28 лютого 2002 року № 147 

22.  П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, затверджене 
наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року № 303 

23.  П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 16 липня 2001 року № 344 

24.  П(С)БО 25 “Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва”, затверджене 
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наказом Міністерства фінансів України від 25 лютого 2000 року № 39 
25.  П(С)БО 26 “Виплати працівникам”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 28 жовтня 2003 року № 601 
26.  П(С)БО 27 “Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена 

діяльність”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 
07.11.003 року № 617 

27.  П(С)БО 28 “Зменшення корисності активів”, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412 

28.  П(С)БО 29 “Фінансова звітність за сегментами“, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 19 травня 2005 року № 412 

29.  П(С)БО 30 “Біологічні активи”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 18 листопада 2005 року № 790 

30.  П(С)БО 31 “Фінансові витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 28 квітня 2006 року № 415 

31.  П(С)БО 32 “Інвестиційна нерухомість”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 20 липня 2007 року № 779 

32.  П(С)БО 33 “Витрати на розвідку запасів корисних копалин”, затверджене 
наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2008 року № 1090 

33.  П(С)БО 34 “Платіж на основні акцій”, затверджене наказом Міністерства 
фінансів України від 30 грудня 2008 року № 1577 

34.  Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, 
затверджене наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 року № 88 

 

Монографії 

1.  Алексеєнко М.Д. Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. – К.: 

КНЕУ, 2002. – 276 с. 

2.  Бондар В.П. Концепція розвитку аудиту в Україні: теорія, методологія, організація: 

Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 456 с. 

3.  Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в 

Україні та світі: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2003. – 408 с. 

4.  Бухгалтерський облік: історичний аспект. Результати дисертаційних досліджень 

Житомирської наукової бухгалтерської школи: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 

2006. – 620 с. 

5.  Верига Ю.А., Деньга С.М. Еккаунтинг ефективності вкладення капіталу в 

торговельну сферу. Частина І. Теоритичні аспекти системи еккаунтингу: 

Монографія. – Полтава: ПУСКУ, 2002. – 355 с. 

6.  Врублевський Н.Д. Управленческий учет издержек производства: теория и 

практика. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 352 с. 

7.  Галасюк В.В. Проблемы теории принятия экономических решений: Монография. – 

Днепропетровск: Новая идеология, 2002. – 304 с. 

8.  Загородній А.Г., Селюченко Н.Є. Планування та організація основних засобів на 

засадах лізингу: Монографія. – Львів: ЛБІ НБУ, 2002. – 143 с. 

9.  Івахненков С.В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку: 

історія, теорія, перспективи: Наукове видання. – Житомир: АСА, 2001. – 416 с. 

10.  Кантаєва О.В. Бухгалтерський облік і аналіз інноваційної діяльності підприємств: 

організація і методологія [Текст]: монографія / О.В. Кантаєва. – Житомир: ФОП 

Кузьмін Дн.Л., 2010. – 424 с. 

11.  Карпенко О.В. Управлінський облік: організаці, методологія, методика 

викладання: Монографія. – Полтава: РВЦ ПУСКУ, 2005. – 341 с. 

12.  Ковалёв В.В. Финансовый учёт и анализ: концептуальные основы. – М.: Финансы 

и статистика, 2004. – 720 с. 
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13.  Коротаев С.Л.. Уставный капитал и расчеты с учредителями: правовые основы, 

бухгалтерский учет, налогообложение, международная практика: Монография. – 

Мн.: Хозяйство и право, 2002. – 138 с. 

14.  Кузьмінський Ю.А. Автоматизація оперативного обліку та контролю міжнародних 

економічних операцій: Монографія. – К.: КНЕУ, 2001. – 268 с. 

15.  Малюга Н.М., Давидюк Т.В. Двойная запись в бухгалтерском учете: историко-

теоретический аспект: Монография. – Житомир: ЧП “Рута”, 2003. – 512 с. 

16.  Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи 

розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.  

17.  Малюга Н.М. Розвиток теорії бухгалтерського обліку: Монографія. – Житомир: 

ПП “Рута”, 2005. – 388 с. 

18.  Медведев М.Ю. Бухгалтерский учет для посвященных. – М.: ИД ФБК-ПРЕСС, 

2004. – 320 с. 

19.  Мошенський С.З. Еволюція векселя. Монографія. – К.: ТОВ 

“ПоліграфКонсалтинг”, 2005. – 432 с. 

20.  Олійник О.В. Розвиток економічного аналізу в умовах інституційних змін: 

Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 660 с. 

21.  Очерки по бухгалтерскому учету и контролю. Результаты диссертационных 

исследований проблем бухгалтерского учета, анализа и контроля Житомирской 

бухгалтерской научной школы. Монография. – Житомир: ЧП “Рута”, 2005. – 444 с. 

22.  Пархоменко В.М. Бухгалтерський облік, внутрішній контроль і економічний аналіз 

витрат на поліпшення якості продукції: проблеми теорії та методології [Текст]: 

монографія / В.М. Пархоменко. – Житомир: ЖДТУ, 2010. – 560 с. 

23.  Петрук О.М.  Гармонізація національних систем бухгалтерського обліку: 

Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 420 с. 

24.  Проблемы развития теории бухгалтерского учета, анализа и контроля: 

Монография. – Брест-Житомир: ЖГТУ, 2004. – 256 с. 

25.  Пушкар М.С. Філософія обліку. – Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 157 с. 

26.  Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции: 

Монография. – Житомир-Краматорск: ЧП “Рута”, 2005. – 588 с. 

27.  Розвиток теорії та методології обліку і аналізу в умовах трансформації суспільної 

свідомості: Монографія // І.В. Жиглей, І.В. Замула, О.В. Олійник, М.М. Шигун; під 

заг. ред. [і з передм.] Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 319 с. 

28.  Ткаченко Н.М. Теоретико-методологічні проблеми формування бухгалтерського 

фінансового обліку. – К.: А.С.К., 2001. – 348 с. 

29.  Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових 

правовідносин: Монографія. – К.: Інститут держави і права ім. В.М. Корецького 

НАН України, 2002. – 264 с. 

30.  Чижевська Л.В. Бухгалтерський облік: розвиток методології, професійне навчання: 

Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 304 с. 
 

Підручники та навчальні посібники 

1.  Бондарь В.П., Петренко Н.И., Кузьмин Дм.Л. Вопросы инвентаризации в 

экономической литературе: Учебное пособие. – Житомир: ЖГТУ, 2009. – 868 с. 

2.  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. 

3.  Орлов І.В. Звітність підприємств: Навчальний посібник для студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності 7.03050901 “Облік і аудит”. – 3-є вид., допов. і 

перероб. – Житомир: ЖДТУ, 2008. – 484 с. 

4.  Міжнародні стандарти фінансової звітності: тести: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і 
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аудит”. / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ПП “Рута”, 2006. – 172 с. 

5.  Положення (стандарти) бухгалтерського обліку: тести: Навчальний посібник для 

студентів вищих навчальних закладів спеціальності 7.050106 та 8.050106 “Облік і 
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