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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму фахових вступних випробувань для вступу на навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

освітньої програми «Облік і оподаткування» розроблено на основі освітньої 

програми підготовки здобувачів вищої освіти на першому (бакалаврському) 

рівні галузі знань 07 Управління та адміністрування згідно Переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 

2015 року № 266.  

Програма визначає перелік питань, обсяг, складові та технологію 

оцінювання знань абітурієнтів під час вступу на навчання для здобуття ступеня 

бакалавра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування освітньої програми 

«Облік і оподаткування».  

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня 

«молодший спеціаліст» і відбору серед абітурієнтів з метою навчання для 

здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування 

освітньої програми «Облік і оподаткування». 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Економічний аналіз вивчають з метою виявлення закономірностей і 

тенденцій розвитку економічних процесів, встановлення та оцінки основних 

факторів, що позитивно чи негативно впливають на показники ефективності. 

На його основі досліджують основні закономірності розвитку народного 

господарства країни, в цілому,  окремих його галузей і підприємств. Аналіз 

дозволяє оцінити діяльність суб’єктів господарювання, виявити та обчислити 

величину невикористаних резервів, сприяє поліпшенню управління 

підприємством, зміцненню його ринкових засад і подальшому зростанню 

ефективності виробничої діяльності. 

Мета дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, які б дали їм 

змогу оцінювати окремі господарські ситуації та вирішувати комплексні 

економічні проблеми на підприємстві. 

Завдання дисципліни: забезпечити отримання студентами ґрунтовних 

теоретичних знань та практичних навичок необхідних для оцінки доцільності 

використання ресурсів, виробництва і реалізації продукції, фінансового стану і 

фінансових результатів діяльності підприємства та пошуку резервів. 

Вивчення дисципліни розпочинається з теоретичних основ економічного 

аналізу. Висвітлюється  суть методичних прийомів  та   способів проведення  

аналітичного дослідження.  На наступному етапі забезпечується застосування 

аналітичного  інструментарію  в процесі аналізу фінансово-господарської 

діяльності підприємств, звертається увага студентів на особливості вивчення 

окремих тем і питань аналізу, зміну традиційних підходів і методик з 

урахуванням сучасних ринкових умов і положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку. 

Для належного засвоєння дисципліни рекомендується: 

- ознайомитися з питаннями кожної теми у літературних джерелах і 

коротко їх законспектувати; 

- сформулювати відповіді на контрольні запитання з метою самоперевірки 

знань.  

Якщо у процесі підготовки  виникнуть запитання, відповіді на які ви не 

зможете знайти в рекомендованій літературі, доцільно звернутися до 

університету на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, 

який читає дисципліну. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

- методи і прийоми економічного аналізу; систему показників, необхідних 

для  проведення аналітичного дослідження, що характеризують виробництво 

продукції, використання ресурсів, величину доходів та витрат,  фінансові 

результати та фінансовий стан підприємства; 

- способи визначення внутрішньогосподарських резервів; 
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- методику проведення аналізу фінансово-господарської діяльності 

підприємства; 

- основні підходи до побудови моделей для проведення факторного 

аналізу; 

- необхідне програмне забезпечення для автоматизації аналізу. 

Студенти повинні вміти: 

- використовувати аналітичний інструментарій проведення  економічного 

аналізу; 

- проводити аналіз виробництва і реалізації продукції; 

- досліджувати та оцінювати ефективність  використання усіх видів 

ресурсів, необхідних для забезпечення діяльності  виробничих підприємств; 

- аналізувати  доходи, витрати, фінансовий стан і фінансові результати 

діяльності підприємства  

- визначати резерви та розробляти механізми їх реалізації; 

- обґрунтовувати пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності 

підприємства та завершувати аналіз ситуацій розробкою проекту 

управлінського рішення; 

- використовувати отримані знання в процесі вивчення інших економічних 

дисциплін. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Предмет і види економічного аналізу. Економічний аналіз, як 

галузь економічної науки. Предмет і завдання економічного аналізу. Основні 

категорії економічного аналізу. Види економічного аналізу. 

Тема 2. Методичні прийоми економічного аналізу. Поняття методу 

економічного аналізу. Методика проведення економічного аналізу. Основні 

технічні прийоми аналізу. 

Тема 3. Методика факторного аналізу. Поняття та завдання факторного 

аналізу. Методи елімінування. Метод ланцюгових підстановок. Метод 

абсолютних різниць. 

Тема 4. Інформаційна база та організація економічного аналізу.  

Поняття, зміст і принципи інформаційного забезпечення. Вимоги економічного 

аналізу до інформації. Основні етапи та послідовність проведення економічного 

аналізу . 

Тема 5. Аналіз виробництва продукції, робіт і послуг. Аналіз обсягів 

виробництва продукції. Аналіз асортименту і структури випуску продукції. 

Аналіз якості продукції. Аналіз конкурентоздатності продукції підприємства.  

Тема 6. Аналіз ресурсозабезпечення підприємства та оцінювання 

ефективності використання ресурсів. Аналіз стану і забезпеченості 

підприємства трудовими ресурсами. Аналіз чисельності, складу та руху робочої 

сили на підприємстві. Аналіз використання робочого часу робітниками 

підприємства. Аналіз впливу зміни чисельності робітників і продуктивності 

праці на обсяг товарної продукції. Аналіз стану і забезпеченості підприємства 

основними засобами. Аналіз ефективності використання основних засобів, 
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аналіз фондовіддачі. Аналіз матеріальних ресурсів. Аналіз показників 

використання матеріальних ресурсів. 

Тема 7. Аналіз витрат на виробництво продукції. Оцінка собівартості 

продукції за узагальнюючими показниками. Аналіз матеріальних витрат.   

Аналіз витрат на заробітну плату. Аналіз витрат  на утримання та експлуатацію 

устаткування і загальновиробничих витрат. 

Тема 8. Аналіз реалізації продукції та виконання договірних 

зобов’язань. Значення й завдання вивчення та оцінки попиту на продукцію і 

послуги підприємства. Аналіз  місткості ринку для обґрунтування плану 

виробництва й реалізації продукції. Оцінка обсягів і динаміки реалізації 

продукції та послуг. Оцінка конкурентоспроможності підприємства на 

зовнішніх ринках. 

Тема 9. Аналіз фінансових результатів діяльності підприємства. Суть 

поняття «фінансовий результат діяльності підприємства». Аналіз рівня, 

динаміки і формування фінансових результатів підприємства. Аналіз прибутку. 

Аналіз рентабельності. 

Тема 10. Аналіз фінансового стану підприємства. Завдання аналізу 

фінансового стану підприємства. Загальна оцінка фінансового стану 

підприємства. Аналіз фінансової стійкості. Аналіз ліквідності та 

платоспроможності. 

 

Список рекомендованої літератури 
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Володимирівна, 2013. 228 с. 

9. Петряєва З. Ф. Аналіз господарської діяльності : навч. посіб. Харків : 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Бухгалтерський облік є базовою дисципліною для опанування здобувачами 

освіти навчальних дисциплін з контролю, аналізу, аудиту. Вивчення предмету 

дозволяє здобути теоретичні знання і практичні навички виявлення, 

вимірювання, реєстрації, накопичення, узагальнення, зберігання та передачі 

інформації про діяльність суб’єкта господарювання. 

Курс «Бухгалтерський облік» вивчається по програмі, затвердженій на 

засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Мета вивчення дисципліни «Бухгалтерський облік» полягає у набутті 

сучасних теоретичних базових знань і практичних навичок зі здійснення 

бухгалтерського обліку у суб’єктів господарювання, опанування методики 

відображення активів, пасивів та господарських операцій з використанням 

бухгалтерських методів.  

Завдання дисципліни: вивчення методів ведення бухгалтерського обліку на 

підприємствах різних форм власності з використанням національних 

стандартів; оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками 

оформлення первинних документів, облікових реєстрів, систематизації і 

накопичення облікової інформації; опанування методики забезпечення 

зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та своєчасною інформацією 

про господарські операції, що відбулися на підприємстві, наявність і стан 

активів, зобов’язань та капіталу. 

Згідно із освітньою програмою студенти повинні знати: 

 предмет і методи бухгалтерського обліку; 

 економічний зміст, склад і класифікацію господарських засобів і джерел 

їх утворення; 

 форми бухгалтерських документів, які використовуються для обліку 

активів, пасивів і господарських операцій; 

 нормативні вимоги до заповнення первинних та зведених 

бухгалтерських документів; 

 класифікацію рахунків бухгалтерського обліку за економічним змістом, 

призначенням і структурою; 

 форми ведення бухгалтерського обліку та застосування облікових 

регістрів; 

 загальний порядок формування бухгалтерської звітності. 

вміти: 

 виявляти та вимірювати факти господарської діяльності суб’єктів 

господарювання; 

 ідентифікувати та оформлювати бухгалтерські документи для 

відображення відомостей про господарські операції; 
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 складати бухгалтерські проведення по основних господарських 

операціях і відображати їх в облікових регістрах на рахунках синтетичного й 

аналітичного обліку; 

 формувати зведені бухгалтерські документи залежно від форми ведення 

бухгалтерського обліку; 

 використовувати зведену бухгалтерську інформацію для складання 

звітності; 

 застосовувати одержані теоретичні знання на практиці; 

 використовувати отримані знання при вивченні суміжних фахових 

дисциплін.  

 

Програма курсу 
 

Тема 1. Бухгалтерський облік основних засобів. Економічний зміст і 

завдання бухгалтерського обліку основних засобів. Класифікація та оцінка 

основних засобів. Первинний облік надходження основних засобів. Облік 

капітальних інвестицій. Амортизація основних засобів. Порядок та 

документальне оформлення інвентаризації. Документальне оформлення 

вибуття основних засобів. Облік операцій з основними засобами на рахунках та 

в облікових регістрах.  

Тема 2. Бухгалтерський облік інших необоротних матеріальних 

активів. Економічний зміст і завдання бухгалтерського обліку інших 

необоротних матеріальних активів. Класифікація та оцінка інших необоротних 

матеріальних активів. Документальне оформлення надходження, використання, 

інвентаризації та вибуття інших необоротних матеріальних активів. Облік 

малоцінних необоротних матеріальних активів (МНМА). Амортизація інших 

необоротних матеріальних активів. Облік операцій з іншими необоротними 

матеріальними активами на рахунках та в облікових регістрах.  

Тема 3. Облік нематеріальних активів. Сутність, визначення та 

класифікація нематеріальних активів. Первинний облік надходження 

нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів. документальне 

забезпечення інвентаризації, використання і вибуття нематеріальних активів. 

Облік операцій з іншими нематеріальними активами на рахунках та в облікових 

регістрах. 

Тема 4. Бухгалтерський облік запасів. Економічний зміст і завдання 

бухгалтерського обліку запасів. Визнання та класифікація запасів. Оцінка 

запасів. Облік виробничих запасів. Облік малоцінних та швидкозношуваних 

предметів. Облік готової продукції. Облік товарів та тари. Документування 

операцій з руху запасів на підприємстві. Бухгалтерський облік вибуття запасів. 

Облік браку. Відображення операцій з руху запасів на рахунках 

бухгалтерського обліку та в облікових регістрах. 

Тема 5. Бухгалтерський облік операцій з готівковими коштами. 
Загальні положення бухгалтерського обліку касових операцій та нормативно-

правове забезпечення їх здійснення. Ліміт каси, обмеження щодо використання 

готівкових коштів. Документальне оформлення надходження та вибуття 



 9 

готівки. Облік готівкових коштів з використанням РРО. Інвентаризація каси. 

Відображення операцій з руху готівки на рахунках бухгалтерського обліку та в 

облікових регістрах. 

Тема 6. Бухгалтерський облік безготівкових розрахунків. Загальні 

положення бухгалтерського обліку операцій на рахунку в банку та нормативно-

правове забезпечення їх здійснення. Порядок відкриття і закриття рахунку в 

банку. Порядок та форми здійснення безготівкових розрахунків. Документальне 

оформлення операцій на рахунку в банку, форми розрахунків. Облік руху 

безготівкових коштів в системі бухгалтерських рахунків та в облікових 

регістрах. 

Тема 7. Облік дебіторської заборгованості. Нормативне забезпечення і 

завдання обліку дебіторської заборгованості. Визнання, види та оцінка 

дебіторської заборгованості. Первинний облік дебіторської заборгованості за 

товари, роботи, послуги. Документальне оформлення розрахунків з підзвітними 

особами. Порядок обліку відряджень працівників по Україні та закордон. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з підзвітними особами та 

іншими дебіторами. 

Тема 8. Бухгалтерський облік формування власного капіталу. 
Економічний зміст власного капіталу та його складові. Бухгалтерський облік 

новоствореного підприємства. Документальне забезпечення формування та 

зміни зареєстрованого капіталу. Бухгалтерський облік розподілу прибутку. 

Облік збитку. Облік власного капіталу в системі бухгалтерських рахунків та в 

облікових регістрах. 

Тема 9. Бухгалтерський облік зобов’язань. Економічний зміст та 

класифікація зобов’язань. Документальне забезпечення розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. Бухгалтерський облік розрахунків за 

податками й платежами. Бухгалтерський облік банківських позик. Облік 

зобов’язань підприємства в системі бухгалтерських рахунків та в облікових 

регістрах. 

Тема 10. Бухгалтерський облік праці, її оплати та соціального 

страхування персоналу. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського 

обліку оплати праці. Кадровий облік. Первинний облік використання робочого 

часу, облік виробітку. Документальне забезпечення нарахування заробітної 

плати, відпусткових та лікарняних працівникам підприємства. Нарахування на 

фонд оплати праці та утримання з доходів фізичних осіб. Виплата заробітної 

плати. Облік розрахунків з працівниками у системі бухгалтерських рахунків та 

в облікових регістрах. 

Тема 11. Бухгалтерський облік витрат діяльності підприємства. 
Законодавча база і завдання бухгалтерського обліку витрат. Документальне 

забезпечення обліку адміністративних витрат, витрат на збут, інших 

операційних витрат. Облік витрат підприємства у системі бухгалтерських 

рахунків та в облікових регістрах. 

Тема 12. Бухгалтерський облік доходів і фінансових результатів, 

узагальнення даних бухгалтерського обліку. Економічна суть категорії 

«доходи». Первинний, аналітичний та синтетичний облік доходів. Економічна 
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суть та порядок розрахунку фінансових результатів. Документальне 

забезпечення обліку фінансових результатів. Відображення фінансових 

результатів на рахунках та в регістрах бухгалтерського обліку. Сутність 

бухгалтерської звітності. 
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3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК»  

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Курс «Фінансовий облік» вивчається за програмою, затвердженою на 

засіданні кафедри обліку і аудиту. 

При вивченні курсу рекомендується: 

- ознайомитися з питаннями кожної теми у літературних джерелах і 

коротко їх законспектувати; 

- з метою самоперевірки сформулювати відповіді на контрольні запитання.  

Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які 

він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в 

університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, 

який читає дисципліну. 

Вивчення дисципліни «Фінансовий облік» обумовлене необхідністю 

підготовки фахівців високої кваліфікації, здатних в умовах економічних 

перетворень широко використовувати свої знання при організації і здійсненні 

облікової роботи на підприємствах різних галузей національної економіки; 

вивчення та засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового обліку, 

основ побудови і складання фінансової звітності, надання користувачам повної 

і правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів на підприємствах різних форм власності.  

Основними завданнями фінансового обліку є: 

 забезпечення безперервного процесу фіксації інформації про об’єкти, 

події та операції в первинних документах; 

 оцінка об’єктів обліку з використанням методів передбачених 

вітчизняною нормативно-правовою базою; 

 накопичення, систематизація та класифікація облікової інформації на 

рахунках та у регістрах бухгалтерського обліку; 

 забезпечення зовнішніх та внутрішніх користувачів достовірною та 

своєчасною інформацією про наявність і стан активів, капіталу та зобов’язань; 

 застосування професійного судження при оцінці активів і пасивів 

підприємства; 

 формування показників фінансової звітності та її подання відповідним 

користувачам. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен знати: 

 терміни, які використовують у цій навчальній дисципліні; 

 основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують питання 

фінансового обліку; 

 первинну та зведену бухгалтерську документацію про основні об'єкти 

обліку;  

 нормативно-законодавчі акти, які регулюють порядок ведення 

фінансового обліку; 



 12 

 господарські процеси, операції, ситуації, що виникають у процесі 

ведення фінансового обліку; 

 порядок формування проводок (кореспонденції рахунків), що 

здійснюють на підставі господарських операцій за звітний період; 

Студенти повинні вміти:  

 застосовувати одержані теоретичні знання в галузі обліку на практиці; 

 використовувати нормативні та законодавчі акти при розв'язанні 

практичних задач; 

 відображати інформацію про господарські факти та операції в 

бухгалтерських документах; 

 заповнювати зведені документи та формувати кореспонденції рахунків; 

 правильно складати фінансову звітність підприємства. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Облік основних засобів. Визнання основних засобів активом 

відповідно до П(С)БО 7 «Основні засоби». Класифікація основних засобів для 

фінансового обліку (відповідно до плану рахунків – рахунки 10, 11), 

податкового обліку та економічна класифікація необоротних активів. Види 

оцінок основних засобів. Первісна оцінка основних засобів. Амортизація і знос 

основних засобів. Види (планова, фінансова, бухгалтерська, податкова, 

економічна для прийняття управлінських рішень) і методи нарахування 

амортизацій. Переоцінка основних засобів – дооцінка і уцінка: проводки, 

документування, відображення у фінансовій звітності. Надходження і вибуття 

основних засобів: проводки, документування. Облік ремонтів основних засобів 

(поточного і капітального), особливості розрахунку вартості, віднесення витрат 

до звітного періоду або до первісної вартості об’єкта, документування для 

потреб складання фінансової і податкової звітності.. 

Тема 2. Облік нематеріальних активів. Економічна суть, визнання, 

оцінка, класифікація нематеріальних активів. Нормативно-правове регулювання 

обліку нематеріальних активів. Документальне забезпечення операцій з руху 

нематеріальних активів. Облік руху нематеріальних активів у системі рахунків. 

Облік амортизації та переоцінки. Розкриття інформації про нематеріальні 

активи у Примітках до фінансових звітів. 

Тема 3. Облік оренди. Визначення та класифікація оренди. Облік 

операційної оренди основних засобів: проводки, документування. Синтетичний 

облік операційної оренди в орендодавця. Синтетичний облік операційної 

оренди в орендаря. 

Тема 4. Облік фінансових інвестицій. 

Поняття та види фінансових інвестицій. Первісна оцінка та облік 

придбання фінансових інвестицій. Оцінка фінансових інвестицій на дату 

балансу. Облік фінансових інвестицій за амортизованою собівартістю. Облік 

фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. 
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Тема 5.Облік вексельних операцій. Поняття векселів та їх види. 

Нормативне забезпечення операцій з векселями. Облік векселів отриманих. 

Облік векселів виданих. Облік операцій з купівлі-продажу векселів.  

Тема 6. Облік запасів. Економічна суть і класифікація запасів. 

Нормативно-правове регулювання обліку виробничих запасів. Документальне 

забезпечення операцій з руху запасів. Складський облік виробничих запасів. 

Облік виробничих запасів у системі рахунків та їх оцінка на дату балансу. 

Оцінка виробничих запасів при їх вибутті. Особливості обліку малоцінних 

швидкозношуваних предметів. Облік та оцінка напівфабрикатів. Облік 

придбання та відпуск зі складу товарів. Відображення в системі рахунків 

операцій з готовою продукцією. 

Тема 7. Облік грошових коштів. Склад грошових коштів та контроль за 

їх зберіганням. Документування операцій з грошовими коштами. Облік 

готівкових коштів на рахунках обліку. Облік коштів на рахунках в банку. Облік 

інших грошових коштів. Відображення інформації про грошові кошти у 

фінансовій звітності. Відповідальність за порушення вимог готівкового обігу. 

Тема 8. Облік дебіторської заборгованості. Економічна суть і 

нормативно-правове регулювання дебіторської заборгованості. Оцінка 

дебіторської заборгованості та облік резерву сумнівних боргів. Облік і 

документальне забезпечення розрахунків з покупцями і замовниками. Облік 

інших видів поточної дебіторської заборгованості. Розкриття інформації про 

дебіторську заборгованість у облікових регістрах і фінансовій звітності. 

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті. 

Загальні правила відображення в обліку і звітності операцій в іноземній 

валюті. Облік курсових різниць. Облік бартерних контрактів в іноземній 

валюті. Придбання та продаж іноземної валюти. 

Тема 10. Облік власного капіталу. 

Поняття та види власного капіталу. Особливості створення та облік 

зареєстрованого капіталу. Облік капіталу в дооцінках. Облік додаткового 

капіталу. Облік резервного капіталу. Облік нерозподілених прибутків 

(непокритих збитків). Облік вилученого капіталу. Облік неоплаченого капіталу. 

Тема 11. Облік забезпечень та цільового фінансування. 

Економічний зміст та регламентування забезпечень та цільового 

фінансування. Облік забезпечень майбутніх витрат та платежів. Облік  

цільового фінансування. 

Тема 12. Облік зобов’язань. Сутність зобов’язань, їх види та визнання. 

Нормативно-правове регулювання операцій з обліку зобов’язань. Облік 

довгострокових позик у системі рахунків. Облік інших довгострокових 

зобов’язань. Сутність короткострокових зобов’язань, їх склад та визнання. 

Нормативно - правове регулювання обліку короткострокових зобов’язань. 

Документальне забезпечення операцій за поточними зобов’язаннями. 

Відображення в системі рахунків операцій пов’язаних із нарахуваннями та 

виплатою заробітної плати. Облік податкових зобов’язань, розрахунків з 

працівниками. Облік короткострокових зобов’язань у системі рахунків. 
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Тема 13. Облік розрахунків з оплати праці. Нормативно-правове 

регулювання обліку розрахунків із заробітної плати. Нарахування виплат 

працівникам. Облік утримання податків із заробітної плати. Облік нарахувань 

на заробітну плату. Облік виплати заробітної плати. Відображення інформації 

про розрахунки та виплати працівникам у фінансовій звітності. 

Тема 14. Облік виробничих витрат. Нормативно-правове забезпечення 

виробничих витрат. Облік витрат на виробництво продукції, товарів, робіт, 

послуг. Облік прямих матеріальних витрат. Облік прямих витрат на оплату 

праці. Розподіл загальновиробничих витрат. Облік втрат від браку. Облік 

витрат допоміжних виробництв. Узагальнення виробничих витрат та 

визначення собівартості продукції. 

Тема 15. Облік витрат діяльності. Визнання та класифікація витрат 

підприємства. Схеми обліку витрат підприємства. Облік адміністративних 

витрат, Облік витрат на збут. Облік інших операційних витрат. Облік витрат 

майбутніх періодів. Облік інших витрат. 

Тема 16. Облік реалізації готової продукції, доходів діяльності та 

фінансових результатів. Економічний зміст готової продукції. Документальне 

забезпечення реалізації готової продукції. Облік реалізації готової продукції на 

рахунках обліку. Облік доходів від операційної діяльності. Облік доходів від 

іншої операційної діяльності. Облік інших доходів. Алгоритм визначення 

фінансових результатів, нарахування податку на прибуток та відображення їх 

на рахунках обліку. 
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4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ТЕОРІЯ ПОДАТКІВ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Навчальна дисципліна «Теорія податків» забезпечує вивчення наукових 

засад і практичних проблем виникнення і розвитку системи оподаткування, 

податкового регулювання діяльності фізичних і юридичних осіб в Україні. 

При вивченні дисципліни здійснюється дослідження теоретичних проблем 

податкового законодавства; засвоєння принципів побудови податкової системи, 

особливостей нарахування і сплати податків. 

Курс «Теорія податків» вивчається по програмі, затвердженій на засіданні 

кафедри обліку і аудиту. 

Мета дисципліни: підготовка фахівців високої кваліфікації, здатних в 

умовах економічних перетворень та змін законодавства широко 

використовувати свої знання при організації і здійсненні облікової та 

податкової роботи на підприємствах різних галузей національної економіки; 

дослідження теоретичних проблем податкового законодавства; засвоєння 

принципів побудови податкової системи, особливостей нарахування і сплати 

податків. 

Завдання дисципліни: вивчення сутності, завдань та теоретичних проблем 

податкового законодавства; засвоєння принципів побудови податкової системи, 

особливостей нарахування і сплати податків. 

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ виникнення і 

розвитку систем оподаткування як фінансової категорії. У темах розглядаються 

загальні історичні та теоретичні положення розвитку системи оподаткування в 

світі і Україні, нормативні основи побудови системи оподаткування в Україні, 

загальнодержавні та місцеві податки, функціонування податкових органів в 

Україні. 

При вивченні курсу рекомендується: 

 ознайомитися з питаннями кожної теми по літературних джерелах і 

коротко їх законспектувати; 

 з метою самоперевірки сформулювати відповіді на контрольні 

запитання.  

Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які 

він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в 

університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, 

який читає дисципліну. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 історію розвитку системи оподаткування; 

 механізм оподаткування фізичних і юридичних осіб; 

 основні принципи побудови податкової системи; 

 особливості реалізації податкової політики в Україні; 

Студенти повинен вміти: 
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 застосовувати одержані теоретичні знання на практиці; 

 володіти категоріями і поняттями; 

 обчислювати основні види податків. 

 аналізувати вплив існуючих податкових інструментів на розвиток і 

функціонування підприємств; 

 здійснювати пошук та аналіз необхідної інформації з різних джерел, 

 робити аналітичні дослідження впливу податкових інститутів на 

розвиток економіки підприємств. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Історія розвитку податків. Основні функції та принципи 

оподаткування. Передумови виникнення оподаткування. Еволюція податків. 

Розвиток практики оподаткування в різних суспільно-економічних формаціях. 

Основні функції податків. Історичні передумови розвитку функцій 

оподаткування. 

Тема 2. Податкова політика та її економічна оцінка. Теорії розвитку 

системи оподаткування. Роль держави в регулюванні економіки через 

податкову політику. Принципи податкової політики держави. Сучасні 

напрями розвитку податкової політики та підвищення її ефективності. 

Еволюція теоретичних поглядів на розвиток оподаткування. Класичні теорії 

розвитку системи оподаткування. Регулюючі можливості податків в сучасних 

економічних теоріях 

Тема 3. Етапи розвитку податків в Україні. Економічна сутність та 

функції податків. Виникнення і розвиток податкової системи : історичний 

ракурс. Податкова система України за радянських часів (ХХ століття). 

Становлення та розвиток податкової системи незалежної України (кінець ХХ – 

початок ХХІ століття). Основні ознаки податку, як економічної категорії. Базові 

функції податків. Розвиток та суспільне значення соціальної функції податків 

Тема 4. Основні елементи системи оподаткування, їх суть і значення. 

Класифікація податків. Теоретична суть формування елементів системи 

оподаткування. Елементи системи оподаткування, сформовані в законодавстві 

України. Додаткові елементи в системі оподаткування. Основи класифікації 

податків, як економічної категорії. Розподіл податків і зборів за 

класифікаційними ознаками 

Тема 5. Податкова система України та основи її побудови. Загальна 

характеристика податку на додану вартість, його суть і призначення. 

Порядок обчислення і сплати ПДВ. Податкова система та податкова політика, 

суть та взаємозв’язок понять. Принципи побудови податкової системи в 

Україні. Податкова політика, як вектор розвитку податкової системи.. Суть 

податку на додану вартість, основа формування і призначення. Історія 

виникнення і розвитку ПДВ. Формування непрямого оподаткування ПДВ в 

Україні. Механізм обчислення і сплати податку на додану вартість 
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Тема 6. Основи акцизного оподаткування в Україні. Податок на 

прибуток: економічна суть, історія розвитку та порядок нарахування і 

сплати в Україні. Історичні основи виникнення і розвитку акцизного податку. 

Акцизний податок в Україні: законодавчі основи та підакцизні групи товарів. 

Механізм нарахування та сплати акцизного податку. Основи прибуткового 

оподаткування платників – юридичних осіб.  Розвиток прибуткового 

оподаткування юридичних осіб в Україні. Порядок нарахування і сплати 

податку на прибуток згідно Податкового кодексу України. 

Тема 7. Оподаткування доходів фізичних осіб. Спрощена система 

оподаткування. Історичні основи виникнення та розвитку прибуткового 

оподаткування фізичних осіб. Порядок оподаткування доходів фізичних осіб в 

Україні. Особливості оподаткування ПДФО. Декларування доходів та механізм 

сплати ПДФО. Історичні аспекти виникнення і розвитку спрощеної системи 

оподаткування, як альтернативи для малого бізнесу. Механізм застосування 

спрощеної системи для платників податків в Україні. Декларування та сплата 

податків на спрощеній системі оподаткування. Огляд переваг та недоліків 

застосування спрощеної системи в Україні. 

Тема 8. Ресурсні платежі: історія та склад рентної плати. Державна 

податкова служба України, як орган контролю за наповненням бюджету 

країни. Рентна сутність платежів за використання  природніх ресурсів. Платежі 

за використання  природніх ресурсів в Україні. Механізм нарахування, 

декларування і сплати рентних платежів. Завдання і функції Державної 

податкової служби. Реалізація податкового контролю. Способи і методи 

податкового контролю. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства. 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Контроль і ревізія є методологічною дисципліною, яка спрямована на 

виявлення та усунення негативних явищ у фінансово-господарській діяльності 

суб’єкта господарювання. Важливою функцією контролю і ревізії є додержання 

законодавства шляхом раціонального використання матеріальних, трудових та 

фінансових ресурсів.  

Курс «Контроль і ревізія» вивчається по програмі, затвердженій на 

засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Мета дисципліни: сформувати у студентів комплекс знань, які б дали їм 

змогу контролювати господарські операції та визначати фінансово-

господарські відхилення на підприємстві. 

Завдання дисципліни: формування у студентів комплексного бачення про 

сучасні тенденції та актуальні питання контролю і ревізії; володіння 

теоретичною базою з питань контролю і ревізії; вміння на практиці 

застосовувати методичні прийоми контролю для вирішення конкретних завдань 

щодо здійснення перевірки; володіння знаннями з конкретних форм організації 

контрольно-ревізійної роботи; вивчення організації контрольно-ревізійної 

процесу з погляду на розвиток сучасної науки та практики. 

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ контролю і ревізії. 

У темах наводиться методика контрольно-ревізійної роботи діяльності 

суб’єктів господарювання, звертається увага студентів на особливості вивчення 

окремих тем і питань контролю і ревізії, зміни методик з урахуванням ринкових 

трансформацій і вимог бухгалтерського обліку. 

При вивченні курсу рекомендується: 

 ознайомитися з питаннями кожної теми по літературних джерелах і 

коротко їх законспектувати; 

 з метою самоперевірки сформулювати відповіді на контрольні 

запитання.  

Якщо при вивченні курсу у студента виникнуть запитання, відповіді на які 

він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в 

університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, 

який читає дисципліну. 

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати: 

 прикладний зміст основних понять і категорій контролю і ревізії; 

 методичні прийоми, нормативно-правове забезпечення контрольно-

ревізійного процесу; 

 методику організації, планування та проведення контрольно-ревізійної 

роботи діяльності суб’єктів господарювання; 

 права і обов’язки, а також межі відповідальності суб’єктів 

господарювання за даними контрольно-ревізійної роботи;   
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 методику відображення господарських операцій у системі проведення 

контрольних процедур; 

 необхідне програмне забезпечення для автоматизації контрольно-

ревізійної роботи. 

Студенти повинен вміти: 

 застосовувати одержані теоретичні знання з контролю і ревізії на 

практиці; 

 застосовувати в практичній діяльності основні методичні прийоми 

контролю; 

 використовувати нормативно-правову базу при розв'язанні практичних 

задач у процесі контрольно-ревізійної роботи;  

 використовувати інформацію про господарські операції та їх 

взаємозалежності в процесі проведення контролю; 

 застосовувати набуті знання з правових і обліково-економічних 

дисциплін в процесі проведення контрольно-ревізійної роботи; 

 використовувати отримані знання при вивченні інших економічних 

дисциплін. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Становлення та розвиток контролю. Основні історичні етапи 

розвитку контролю. Еволюція контролю на теренах України. Організація 

контрольно-ревізійної роботи в зарубіжних країнах. 

Тема 2. Основні аспекти контролю і ревізії. Значення контролю в 

сучасних умовах. Контроль як функція управління. Методичні прийоми 

контролю і ревізії. Органи, які здійснюють контроль і ревізію, їх функції. 

Тема 3. Організація контрольно-ревізійної діяльності. Зміст 

контрольно-ревізійної діяльності. Етапи контрольно-ревізійної роботи. Права, 

обов’язки та відповідальність контролерів-ревізорів. Узагальнення результатів 

контролю та їх реалізація. 

Тема 4. Відповідальність, як складова контрольно-ревізійної роботи. 

Сутність та види відповідальності. Відповідальність бухгалтера. 

Тема 5. Інвентаризація в контрольно-ревізійній роботі. Сутність та 

види інвентаризації. Нормативно-правова база інвентаризації. Етапи 

проведення інвентаризації. Оформлення результатів інвентаризації. 

Тема 6. Ревізія і контроль касових та банківських операцій. Джерела 

інформації та нормативні акти ревізії касових та банківських операцій. 

Контроль дотримання касової дисципліни. Ревізія операцій із грошовими 

коштами на рахунках у банку. 

Тема 7. Контроль і ревізія розрахунків. Завдання та джерела інформації 

контролю розрахунків. Ревізія розрахунків з контрагентами. Ревізія розрахунків 

з підзвітними особами. Контроль праці та її оплати. Контроль розрахунків з 

бюджетом. 
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Тема 8. Ревізія та контроль операцій з товарно-матеріальними 

цінностями. Джерела інформації та завдання контролю ТМЦ. Перевірка 

надходження і оприбуткування матеріальних цінностей. Ревізія операцій 

пов’язаних з вибуттям матеріальних цінностей. Інвентаризація товарно-

матеріальних цінностей. 

Тема 9. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних активів. 

Ревізія надходження та вибуття основних засобів і нематеріальних активів. 

Контроль правильності нарахування амортизації та витрат пов’язаних з 

утриманням основних засобів. Ревізія фактичного стану основних засобів. 

Контроль нематеріальних активів.  

Тема 10. Контроль і ревізія виробництва та реалізації продукції. 

Перевірка виконання виробничої програми. Ревізія незавершеного 

виробництва. Контроль операцій із реалізації готової продукції. 

Тема 11. Контроль і ревізія результатів діяльності підприємства. 

Контроль отриманих доходів. Ревізія правильності формування витрат. 

Контроль порядку визначення прибутку (збитку).  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  ВСТУПНОГО 

ФАХОВОГО ВИПРОБУВАННЯ  

 

Вступні випробування проводяться у вигляді тестування. Для проведення 

тестування формуються окремі групи вступників в порядку надходження 

(реєстрації) документів. Список допущених до тестування ухвалюється 

рішенням приймальної комісії, про що складається відповідний протокол. 

Для проведення тестування приймальною комісією попередньо готуються 

тестові завдання відповідно до «Програми фахового вступного випробування». 

Програма фахового вступного випробування оприлюднюється засобами 

наочної інформації на Web-сайті Луцького НТУ (http://www.lutsk-ntu.com.ua) та 

інформаційних стендах приймальної комісії. 

Вступне випробування проводиться у строки передбачені Правилами 

прийому до Луцького НТУ. 

На тестування вступник з'являється з паспортом. Вступник одержує 

варіант завдання, який містить 30 тестів, для кожного з яких передбачено 

5 варіантів відповідей. 

Абітурієнту необхідно для кожного завдання знайти правильну відповідь і 

позначити її номер у картці відповідей у рядку, який відповідає номеру цього 

завдання. Кожне завдання передбачає один правильний варіант відповіді. На 

виконання тестового завдання відводиться 3 години (180 хвилин). 

За результатами вступних випробувань проводиться оцінка рівня фахових 

знань за наступними критеріями.  

Правильне виконання усіх 30 тестових завдань оцінюється в 100 балів. 

Кожен рівень складності оцінюється наступним чином: 

Перший рівень складності (від 1 до 10 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 20 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 2 бала.  

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 12 балів. 

Другий рівень складності (від 11 до 20 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 30 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 3 бали. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 18 балів. 

Третій рівень складності (від 21 до 30 тестового завдання). 

Загальна кількість завдань – 10. Правильно виконані 10 завдань 

оцінюються в 50 балів. Одне правильно виконане завдання оцінюється в 

5 балів. 

Наприклад, абітурієнт за правильно виконані 6 завдань отримує 30 балів. 

Заяву про апеляцію щодо кількості балів, отриманих на вступному 

випробуванні у Луцькому НТУ, вступник може подати особисто не пізніше 

наступного робочого дня після оголошення кількості балів, отриманих з даного 

вступного випробування. Заява про апеляцію подається відповідальному 

секретарю Приймальної комісії та візується головою Приймальної комісії. 
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Голова фахової атестаційної комісії, 

завідувач кафедри обліку і аудиту 

 

__________ 

 

В. Чудовець  

 

Члени фахової атестаційної комісії 

 

___________ 

 

І. Бабіч  

 

 ___________ А. Московчук 
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