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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

Програму фахових вступних випробувань для вступу на навчання для 

здобуття ступеня магістра 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 

магістра за спеціальністю 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік 

і оподаткування».  

Мета фахових випробувань – перевірка теоретичної та практичної 

підготовки абітурієнтів на базі здобутого освітнього ступеня бакалавр і відбору 

серед абітурієнтів з метою навчання для здобуття ступеня магістра за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування освітньої програми «Облік і 

оподаткування». 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ   

«АНАЛІЗ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Аналіз господарської діяльності дозволяє оцінити діяльність суб’єктів 

господарювання, виявити та обчислити величину резервів, забезпечує 

обґрунтування шляхів зростання ефективності виробничої діяльності, сприяє 

підвищенню обґрунтованості управлінських рішень,  поліпшенню управління 

підприємством в цілому та  зміцненню його ринкових позицій. 

Дисципліна «Аналіз господарської діяльності» вивчається за програмою,  

складеною на основі ОП підготовки бакалавра галузі знань  07 «Управління та 

адміністрування» спеціальності  071 «Облік і оподаткування» і затвердженою 

на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Мета дисципліни: розширення та поглиблення теоретичних знань 

студентів з питань проведення аналітичного дослідження господарської 

діяльності підприємств, набуття практичних навичок застосування 

аналітичного  інструментарію для отримання  повної і достовірної інформації 

про діяльність підприємства, що забезпечить прийняття ефективних 

управлінських рішень.  

Завдання дисципліни:  

- комплексне, системне дослідження економічних явищ і процесів, яке 

потребує вивчення прояву економічних законів і категорій ринкової економіки; 

- об’єктивна оцінка виробничо-господарської діяльності підприємства; 

- прогнозування та пошук резервів  підвищення ефективності діяльності 

підприємства і можливостей їх реалізації; 

- обґрунтування прийняття та реалізації оптимальних управлінських 

рішень за результатами аналізу. 

Вивчення дисципліни забезпечує формування навичок використання 

аналітичного інструментарію в процесі аналізу виробництва і реалізації 

продукції на внутрішньому і зовнішньому ринках, ресурсного забезпечення  

виробництва, а також  аналізу витрат, прибутку та рентабельності діяльності 

підприємства з метою забезпечення прийняття ефективних управлінських 

рішень. 

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: 



 5 

- систему показників, необхідних для аналітичного дослідження, що 

характеризують використання ресурсів, величину витрат, результати діяльності 

підприємства; 

- методи і прийоми проведення аналізу господарської діяльності;   

- - основні підходи до побудови моделей для проведення факторного 

аналізу; 

- способи визначення внутрішньогосподарських резервів; 

- необхідне програмне забезпечення для автоматизації аналізу. 

Студенти повинні вміти: 

- проводити аналіз виробництва і реалізації продукції на внутрішньому та 

зовнішньому ринках; 

- досліджувати та оцінювати ефективність  використання усіх видів 

ресурсів, необхідних для забезпечення діяльності  виробничих підприємств; 

- аналізувати доходи, витрати, отримані прибутки і рентабельність 

діяльності ; 

- 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. Аналіз виробництва і реалізації продукції. Завдання та 

інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз рівня, динаміки і структури обсягів 

виробництва та реалізації продукції. Аналіз номенклатури та асортименту 

продукції. Аналіз ритмічності виробництва. Аналіз виконання договорів 

поставки продукції. Аналіз якості та конкурентоспроможності продукції. 

Аналіз впливу екстенсивних та інтенсивних факторів на динаміку показників 

виробництва продукції , методика їх розрахунку. Оцінка резервів виробництва 

продукції.  

Тема 2. Аналіз зовнішньоекономічної діяльності. Завдання та 

інформаційне забезпечення аналізу. Види зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. Нормативно-правове забезпечення ЗЕД підприємств.  Аналіз 

динаміки обсягу і структури експортних операцій. Аналіз ЗЕД підприємства за 

операціями з імпорту. Аналіз виконання зобов’язань за експортно-імпортними 

операціями. Аналіз ефективності ЗЕД підприємства. 

Тема 3. Аналіз основних засобів підприємства. Завдання та 

інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз динаміки, складу і структури 

основних засобів. Аналіз технічного стану та руху основних засобів. Аналіз 

ефективності використання основних засобів. Аналіз ефективності 

використання обладнання за потужністю. Розрахунок впливу екстенсивних та 

інтенсивних факторів зміни ефективності використання устаткування на 

показники фондовіддачі основних засобів та підвищення обсягів виробництва і 

реалізації продукції. 
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Тема 4. Аналіз забезпеченості підприємства персоналом. Завдання та 

інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз динаміки складу та структури 

персоналу. Аналіз руху персоналу підприємства. Аналіз використання робочого 

часу на підприємстві. Аналіз продуктивності праці. Взаємозв’язок між 

показниками продуктивності праці. Аналіз інтенсивних  та екстенсивних 

факторів, що впливають на зміну продуктивності праці. Аналіз впливу зміни 

трудомісткості на зміну показників продуктивності праці.   

Тема 5. Аналіз фонду оплати праці. Завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу. Аналіз динаміки та структури ФОП. Аналіз фонду 

основної заробітної плати. Аналіз фонду додаткової заробітної плати. Аналіз 

інших заохочувальних та компенсаційних виплат. Аналіз ефективності витрат 

на оплату праці. Факторний аналіз ФОП.    

Тема 6. Аналіз матеріальних ресурсів та ефективності їх 

використання. Завдання та інформаційне забезпечення аналізу. Аналіз 

наявності та руху матеріальних ресурсів. Аналіз ефективності використання 

матеріальних ресурсів. Аналіз впливу використання матеріальних ресурсів на 

виробничі результати підприємства. Аналіз ритмічності поставок сировини і 

матеріалів: середнє квадратичне відхилення, рівень нерівномірності 

постачання, коефіцієнт варіації. Аналіз виробничих запасів. 

Тема 7. Аналіз витрат підприємства. Завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу. Аналіз загальної суми витрат підприємства. Аналіз 

структури витрат підприємства. Аналіз витрат на 1 грн виготовленої продукції. 

Аналіз прямих і непрямих витрат. Оперативний аналіз витрат підприємства. 

Визначення резервів зниження витрат підприємства. Аналіз собівартості 

окремих видів продукції. 

Тема 8. Аналіз прибутку і рентабельності. Завдання та інформаційне 

забезпечення аналізу. Аналіз рівня і динаміки прибутку (збитку). Аналіз 

фінансових результатів від різних видів діяльності. Аналіз доходів і витрат 

підприємства. Аналіз формування і розподілу прибутку. Аналіз рентабельності 

продукції. Аналіз рентабельності діяльності підприємства.  

 

Список рекомендованої літератури 
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2. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Управлінський облік забезпечує необхідною інформацією управлінський 

персонал усіх рівнів організаційної структури підприємства для формування і 

прийняття управлінських рішень, їх оптимізації та контролю за їх виконанням. 

Інформація управлінського обліку формується залежно від потреб сучасного 

менеджменту. 

Курс «Управлінський облік» вивчається по програмі, затвердженій на 

засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Мета дисципліни: висвітлення теоретичних основ та методологічних 

аспектів управлінського обліку для формування теоретичних знань та 

практичних навичок з управлінського обліку у студентів, з метою їх 

використання в практичній діяльності. 

Завдання дисципліни: забезпечити отримання студентами ґрунтовних 

теоретичних знань та практичних навичок необхідних для ведення 

управлінського обліку на підприємствах різних галузей економіки, зокрема: 

застосування методики обліку витрат та калькулювання собівартості продукції, 

робіт, послуг; проведення аналізу беззбитковості виробництва; здійснення 

бюджетного планування та контролю доходів, витрат і фінансових результатів 

діяльності центрів відповідальності та підприємства в цілому; проведення 

аналізу релевантної інформації при прийнятті управлінських рішень; 

організації управлінського, формування облікової політики та відображення  

інформації в управлінській звітності. 

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ управлінського 

обліку. Для оволодіння методикою управлінського обліку необхідно розглянути  

його особливості за кожним об’єктом управлінського обліку, зокрема 

витратами і доходами та методикою  визначення собівартості продукції, робіт, 

послуг Так як управлінські рішення приймаються на основі інформації 

управлінського обліку, то остання повинна забезпечувати виконання всіх 

завдань управлінського обліку. В процесі вивчення дисципліни особлива увага 

приділяється питанням управлінського аналізу, бюджетного планування та 
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контролю доходів, витрат і результатів діяльності, обліку і контролю центрів 

відповідальності, організації управлінського обліку на практиці. 

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: 

- теоретичні основи управлінського обліку: предмет, метод, функції, 

принципи; 

- класифікацію витрат в управлінському обліку;  

- склад витрат виробництва та порядок визначення собівартості продукції, 

робіт, послуг; 

- сучасні методи обліку витрат і калькулювання собівартості продукції, 

робіт, послуг; 

- показники аналізу беззбитковості виробництва; 

- методику бюджетного планування і контролю; 

- особливості обліку і контролю за центрами відповідальності; 

- порядок складання і подання управлінської  звітності; 

- особливості організації управлінського обліку та формування 

управлінської облікової політики.  

Студент  повинні  вміти: 

- застосовувати одержані теоретичні знання на практиці; 

- формувати різні види витрат для потреб управлінського обліку; 

- здійснювати розподіл непрямих витрат для формування собівартості 

продукції, робіт, послуг; 

- визначати різні види собівартості залежно від методів обліку витрат; 

- проводити аналіз беззбитковості; 

- складати бюджети та проводити контроль за їх виконанням; 

- здійснювати облік і контроль за центрами відповідальності; 

- узагальнювати інформацію управлінського обліку та складати внутрішні 

звіти; 

- організувати систему управлінського обліку на практиці та формувати 

облікову політику управлінського обліку; 

- використовувати отримані знання при вивченні інших економічних 

дисциплін. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Управлінський облік як інформаційна система. Роль і значення 

управлінського обліку в системі управління. Етапи розвитку управлінського 

обліку. Предмет, метод, принципи і функції управлінського обліку. Відмінності 
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та взаємозв’язок між управлінським та фінансовим обліком. Управлінський 

облік в системі рахунків.   

Тема 2. Класифікація і поведінка витрат. Поняття витрат. Напрямки 

класифікації витрат. Прямі і непрямі витрати. Змінні і постійні витрати. 

Розрахунок різних видів витрат. Моделі поведінки витрат. Функція витрат. 

Методи визначення функції витрат. Побудова графіку функції витрат. 

Тема 3. Облік і контроль витрат на виробництво продукції (робіт, 

послуг). Суть виробничих витрат. Облік матеріальних і трудових витрат. Облік 

амортизаційних та загальновиробничих витрат. Відображення виробничих 

витрат системі рахунків. Собівартість. Види собівартості. Методи контролю та 

зниження витрат виробництва. 

Тема 4. Облік і розподіл непрямих витрат. Суть непрямих витрат. 

Загальновиробничі витрати. Адміністративні витрати. Витрати на збут та інші 

витрати. Виробнича собівартість. Повна собівартість. Методи розподілу 

непрямих витрат. Оптимальна ставка розподілу непрямих витрат. 

Тема 5. Облік витрат комплексного виробництва. Поняття витрат 

комплексного виробництва. Спільні витрати. Точка розділення. Методи 

розподілу витрат допоміжних виробництв. 

Тема 6. Система обліку і калькулювання за повними витратами. 

Поняття методу обліку витрат. Методика розрахунку собівартості за методом 

обліку повних  витрат. Позамовний метод обліку витрат. Попередільний метод 

обліку витрат. Нормативний метод обліку витрат. Норма витрат. Норматив 

витрат. Зарубіжні методи обліку витрат.  

Тема 7. Система обліку і калькулювання за змінними витратами. Суть 

методу директ-костинг. Змінні витрати. Постійні витрати. Залежність змінних і 

постійних витрат від фактора витрат та особливості застосування системи 

обліку і калькулювання за змінними витратами у вітчизняній і міжнародній 

практиці обліку. Методика розрахунку собівартості за методом обліку змінних 

витрат. Маржинальний прибуток. Простий і розвинутий директ-костинг. 

Різниця в прибутку при застосуванні  методів обліку повних і змінних витрат. 

Тема 8. Система обліку і калькулювання за нормативними витратами. 

Нормативи витрат та нормативна калькуляція. Нормативна собівартість. Аналіз 

відхилень від норм. Відхилення за рахунок ціни. Відхилення за рахунок 

використання. Методи аналізу відхилень від норм. 

Тема 9. Аналіз взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». Суть аналізу 

беззбитковості. Показники аналізу беззбитковості та методика їх розрахунку 

(маржинальний прибуток, точка беззбитковості, запас міцності). Графічне 

представлення взаємозв’язку «витрати-обсяг-прибуток». Аналіз чутливості 

прибутку. Аналіз беззбитковості за умов асортименту.   

Тема 10. Бюджетне планування і контроль. Сутність і функції 

бюджетування на мікрорівні.  Бюджет. Види і форми бюджетів. Порядок 

складання операційного і фінансового бюджетів. Контроль за виконанням 

бюджетів.  Статичні та гнучкі бюджети.  

Тема 11. Облік і контроль за центрами відповідальності. Сутність 

центрів та обліку відповідальності. Центр відповідальності. Місце виникнення 
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витрат. Класифікація центрів відповідальності. Облік і контроль діяльності 

центрів відповідальності.  

Тема 12. Трансфертне ціноутворення. Поняття трансфертної ціни. 

Принципи трансфертного ціноутворення. Методи трансфертного 

ціноутворення. Оптимальна величина трансфертної ціни для ціноутворення. 

Тема 13. Аналіз релевантної інформації для прийняття управлінських 

рішень. Процес прийняття рішення і релевантність облікової інформації. 

Релевантні доходи і витрати. Класифікація управлінських рішень. Вибір 

варіантів рішень. Аналіз варіантів альтернативних рішень. Контроль за 

виконанням управлінських рішень. 

Тема 14. Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність. 

Управлінська (внутрішньогосподарська) звітність. Види та форми внутрішньої 

звітності за класифікаційними ознаками. Варіанти подання внутрішньої 

звітності. Принципи підготовки внутрішньої звітності. Послідовність процесу 

формування внутрішньої звітності. Реквізити внутрішньої звітності. 

Тема 15. Проектування системи управлінського обліку. Етапи 

організації управлінського обліку. Системи рахунків управлінського обліку. 

План організації управлінського обліку. Посадові інструкції  бухгалтерів з 

управлінського обліку. Облікова політика управлінського обліку. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

1. Тлучкевич Н.В. Управлінський облік І : конспект лекцій для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і 

оподаткування денної та заочної форм навчання. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 

64 с. 

2. Тлучкевич Н.В. Управлінський облік ІІ : конспект лекцій для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня освітньої програми «Облік і оподаткування» 

галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 071 Облік і 

оподаткування денної та заочної форм навчання. Луцьк : Луцький НТУ, 2020. 

44 с. 

3. Тлучкевич Н.В. Управлінський облік. Практикум : навч. посібник. 

Луцьк : Луцький НТУ, 2018. 216 с.  

4. Брадул О.М., Шепелюк В.А. Управлінський облік : навчально-

практичний посібник. Київ : «Кондор», 2017. 352 с. 

5. Голов С.Ф. Управлінський облік : підручник. Київ : «Центр учбової 

літератури», 2018. 534. 

6. Задорожний З.В. Управлінський облік : навч. посіб./ З.В. Задорожний, 

І.Є. Давидович, І.Я. Омецінська. Тернопіль : Економічна думка, 2016. 280 с.  

7. Партин Г.О., Загородній А.Г., Ясінська А.І., Воскресенська Т.І. 

Управлінський облік : підручник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2017. 340 с. 

8. Садовська І.Б., Тлучкевич Н.В., Гарасим М.П. Управлінський облік : 

навч. посібник. Луцьк : РВВ ЛНТУ, 2010. 560с. 
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9. Артамонова Н., Акулюшина М. Управління витратами : навч. посіб. 

Київ : «Центр навчальної літератури», 2018. 120 с. 

10. Управлінський облік : навч. посіб. / В.Д. Зелікман, І.М. Ізвекова, Р.Б. 

Сокольська та ін. Дніпро : НМетАУ, 2017. 198 с. 

 

 
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; 

https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/N_Artamonova/
https://www.yakaboo.ua/ua/author/view/M_Akuljushina/
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 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; 

 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. 
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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. 

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. 
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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. 

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. 

 

Список рекомендованої літератури 

 

1. Крупка Я.Д., Задорожний З.В. Фінансовий облік : підруч. 4-те вид. [доп. 

і перероб.]. Тернопіль : ТНЕУ, 2017. 451 с. 

2. Лисиченко О.О., Атамас П.Й., Атамас О.П. Фінансовий облік: 

навчальний посібник / за заг. ред. к.е.н, проф. П.Й. Атамаса. Київ: ЦУЛ, 2019. 

356 с. 

3. Садовська І.Б., Божидарник Т.В., Нагірська К.Є. Бухгалтерський облік: 

навч. посіб. К. : Центр учб. л-ри, 2013. 687 с. 

4. Сук Л.К., Сук П.Л. Фінансовий облік: навч. посіб. 3-тє вид., переробл. і 

доповн. К.: Знання, 2016. 664 с.  

5. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський (фінансовий) облік, оподаткування і 

звітність: підручник. 7-ме вид. допов. і перероб. К.: Алерта, 2016. 928 с. 

6. Чудовець В.В., Жураковська І.В. Фінансовий облік і звітність: Навч. 

посіб. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2018. – 330 с. 

7. Чудовець В.В. Фінансовий облік ІІ: конспект лекцій для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти освітньої програми «Облік і 



 15 

оподаткування» галузі знань 07 Управління та адміністрування спеціальності 

071 Облік і оподаткування денної та заочної форм навчання. Луцьк: 

Луцький НТУ, 2020. 116 с. 
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4. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Навчальна дисципліна «Облік і звітність в оподаткуванні» забезпечує 

підготовку фахівців високої кваліфікації, здатних у сучасних умовах 

використовувати свої знання і навички з даної дисципліни для розв’язання 

різноманітних фінансово-господарських завдань, що виникають в процесі 

діяльності підприємств.. 

При вивченні дисципліни здійснюється дослідження багатоваріантної 

системи оподаткування, яка включає прямі та непрямі податки, податкові збори 

і платежі, для визначення яких застосовуються різні бази та механізми 

обчислення, та які покриваються з різних джерел. Вивчення курсу зумовлено 

необхідністю для бухгалтерів-практиків володіння знаннями у сфері обліку і 

звітності в оподаткуванні і вміння їх застосовувати у своїй роботі теоретичних 

проблем податкового законодавства, засвоєння принципів побудови податкової 

системи, особливостей нарахування і сплати податків. 

Курс «Облік і звітності в оподаткуванні» 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; 

вивчення та засвоєння знань з теорії і практики податкових розрахунків, основ 

побудови і складання податкової звітності, надання державі і органам 

податкової служби повної і правдивої та неупередженої інформації про стан, 

результати діяльності та об’єкти оподаткування на підприємствах різних форм 

власності. 

Завдання дисципліни: вивчення сутності, завдань та етапів веденні обліку 

податків та складання податкової звітності, нормативного забезпечення 

оподаткування, методичних прийомів та методики нарахування і сплати 

податків, взаємодії з органами податкової служби. 

Вивчення дисципліни починається з законодавчо-нормативних основ 

системи оподаткування в Україні. У темах розглядаються нормативні основи 

побудови системи оподаткування в Україні, порядок адміністрування податків і 

зборів в Україні, порядок обліку і складання податкової звітності з 
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загальнодержавних та місцевих податків, основи 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: 

 механізм оподаткування фізичних і юридичних осіб; 

 нормативні та законодавчі акти для розв’язання практичних завдань та 

ситуацій; 

 організацію обліку господарських операцій для цілей оподаткування та 

їх документування на підприємствах різних форм власності. 

Студенти повинен вміти: 

 застосовувати одержані теоретичні знання на практиці; 

 володіти категоріями і поняттями; 

 обчислювати податкові зобов’язання та складати податкову звітність. 

 аналізувати вплив існуючих податкових інструментів на розвиток і 

функціонування підприємств; 

 здійснювати пошук та аналіз необхідної інформації з різних джерел для 

виконання завдань, зокрема щодо пошуку чинних на даний момент 

нормативно-правових актів з оподаткування, використання електронних форм 

податкової звітності та інших необхідних документів. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Система оподаткування і основи побудови обліку для 

оподаткування. Організація роботи органів податкової служби. Сутність і 

функції податків. Класифікація податків. Елементи системи оподаткування. 

Податкова система і податкова політика. Непрямі податки: види та механізм їх 

справляння. Прибуткове оподаткування. Ресурсне оподаткування. Вимоги 

Податкового кодексу України щодо документування господарських операцій та 

регламентування організації обліку. та Поняття податкового обліку та його 

основні характеристики. 

Нормативні та законодавчі основи діяльності органів Державної 

податкової служби України. Система органів Державної податкової служби 

України . Завдання, функції, права та обов’язки органів Державної податкової 

служби України. Сутність, принципи та основні засади адміністрування 

податків. Облік платників податків та податкових надходжень.  
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Тема 2. Податковий аудит та адміністрування податків в Україні. 

Види податкових перевірок та їх нормативно-правове регулювання. 

Оформлення і реалізація результатів податкового контролю. Порядок 

погашення зобов’язань платників податків перед бюджетами та державними 

цільовими фондами. Відповідальність платників податків за порушення 

податкового законодавства. Порядок оскарження дій органів Державної 

податкової служби в Україні. 

Тема 3.. Облік розрахунків та звітність з податку на додану вартість. 

Об’єкт, база, платники податку на додану вартість. Нормативно-законодавче 

забезпечення оподаткування податком на додану вартість. Основні положення 

розділу 5 Податкового кодексу України «Податок на додану вартість». 

Платники податку, їх реєстрація, база оподаткування, об’єкт оподаткування 

податком на додану вартість. Поняття податкового зобов’язання та податкового 

кредиту. Ставки податку. Первинний облік податку на додану вартість, 

аналітичний та синтетичний облік ПДВ. Правила ведення податкового обліку 

та складання звітності з податку на додану вартість. Податкова декларація з 

податку на додану вартість. Податкові накладні. Реєстр виданих та отриманих 

податкових накладних. Єдиний державний реєстр податкових накладних. 

Тема 4. Облік розрахунків та звітність з податку на прибуток. 

Особливості прибуткового оподаткування підприємств, організацій. 

Нормативно-законодавче забезпечення оподаткування податком на прибуток. 

Основні положення розділу 3 ПК України «Податок на прибуток підприємств». 

Платники податку, їх реєстрація, база оподаткування, об’єкт оподаткування 

податком на прибуток. Поняття і склад доходів, витрат та амортизаційних 

відрахувань. Ставки податку.  

Первинний облік доходів, витрат та амортизаційних відрахувань, 

аналітичний та синтетичний облік податку на прибуток. Правила ведення 

податкового обліку та складання звітності з податку на прибуток. Податкова 

декларація з податку на прибуток підприємства.  

Тема 5. Облік і звітність з податку на прибуток окремих суб’єктів 

господарювання. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), що підлягає 

сплаті до державного бюджету за результатами щоквартальної фінансово-

господарської діяльності. Податковий звіт про використання коштів 

неприбутковими установами й організаціями. Податкова декларація про 

результати спільної діяльності на території України без створення юридичної 

особи. Розрахунок податкових зобов’язань щодо сплати консолідованого 

податку на прибуток підприємства. Виправлення помилок у звітності з податку 

на прибуток. Розрахунок податкових зобов'язань за період, за який виявлено 

помилку. 

Тема 6. Облік розрахунків з податку з доходів фізичних осіб та 

звітність. Основи прибуткового оподаткування фізичних осіб. Нормативно-

законодавче забезпечення оподаткування податком з доходів фізичних осіб. 

Основні положення розділу 4 ПК України «Податок з доходів фізичних осіб». 

Платники податку, база оподаткування, об’єкт оподаткування податком з 

http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/162/vobu_pdf.pdf
http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/162/vobu_pdf.pdf
http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/17/vobu_pdf.pdf
http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/17/vobu_pdf.pdf


 18 

доходів фізичних осіб. Поняття і склад оподатковуваного доходу, податкової 

соціальної пільги, податкового кредиту. Ставки податку.  

Податкові агенти. Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого 

(сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку. 

Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності 

на загальній системі оподаткування. Правила ведення обліку та складання 

звітності з податку з доходів фізичних осіб. Податкова декларація про 

майновий стан і доходи.  

Тема 7. Оподаткування, відображення в обліку і звітності акцизного 

податку, інших податків. . Облік і звітність за місцевими податками. 

Акцизний податок: підакцизні товари, ставки, порядок нарахування і сплати, 

марки акцизного збору. Декларація з акцизного податку Розрахунок суми збору 

на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства.  Мито: державне мито, 

ввізне і вивізне мито, основні положення митного законодавства. Збір за 

використання радіочастотного ресурсу України. Податкова декларація зі збору 

за користування радіочастотним ресурсом України.  

Склад місцевих податків і зборів та особливості звітування за ними. 

Місцеві збори: платники, ставки та порядок обчислення і сплати. Податкова 

декларація збору за місця для паркування транспортних засобів Податкова 

декларація туристичного збору. Податок на нерухоме майно. Податкова 

декларація з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

Тема 8. Облік розрахунків і звітність за ресурсними податками і 

платежами. Нормативне забезпечення, облік і звітність з плати за землю. 

Податкова декларація з плати за землю (земельний податок та/або орендна 

плата за земельні ділянки державної або комунальної власності) Екологічний 

податок: нормативне забезпечення, порядок нарахування і сплати. Податкова 

декларація екологічного податку Збір за спеціальне використання водних 

ресурсів: об’єкти оподаткування, порядок нарахування, сплати, подання 

звітності.  

Податковий розрахунок збору за спеціальне використання лісових 

ресурсів. Податковий розрахунок з плати за користування надрами в цілях, не 

пов’язаних з видобуванням корисних копалин Податковий розрахунок з плати 

за користування надрами для видобування корисних копалин. Податковий 

облік і звітність за іншими ресурсними платежами.  

Тема 9. Податковий контроль готівкових операцій. Законодавство про 

застосування РРО. Контроль розрахунків із споживачами готівкою. 

Відповідальність за порушення норм і правил готівкових розрахунків, та 

операцій, що підлягають патентуванню. Звіт про використання реєстраторів 

розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій (розрахункових 

книжок). Контроль дотримання вимог щодо ліцензування окремих видів 

господарської діяльності.  

Тема 10. Оптимізація оподаткування суб’єктів підприємницької 

діяльності. Альтернативні системи оподаткування та використання її 

суб’єктами господарювання різних галузей. Законодавчо-нормативне 

забезпечення і суть оптимізації оподаткування суб’єктів підприємництва. 

http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/178/vobu_pdf.pdf
http://www.vobu.com.ua/img/custom/Blank/178/vobu_pdf.pdf
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Формування облікової політики для оптимізації оподаткування податком на 

прибуток. Регламентування складу доходів і витрат для регулювання 

фінансових результатів до оподаткування. Оптимізація податку на додану 

вартість в рамках податкового планування. Цінова політика при податковому 

плануванні. Особливості оподаткування ПДВ при здійсненні 

зовнішньоекономічної діяльності. Особливості зміни форм оподаткування для 

фізичних і юридичних осіб. Заява про застосування спрощеної системи 

оподаткування. Комбінування альтернативних систем оподаткування з метою 

оптимізації фінансових потоків. 
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5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «АУДИТ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Дисципліна «Аудит» належить до нормативних дисциплін циклу 

професійної підготовки бакалаврів з обліку та оподаткування. 

Метою курсу є оволодіння базовими теоретичними знаннями та набуття 

практичних навичок проведення аудиту, виконання інших видів аудиторських 

послуг. 

Завданнями вивчення дисципліни «Аудит» є: 

 засвоєння теоретичних засад функціонування аудиту як системи 

незалежного фінансового контролю;  

 опанування законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, 

Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання 

впевненості та супутніх послуг;  
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 набуття практичних навичок з організації та планування аудиту, 

виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських 

послуг, оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.  

Згідно з вимогами освітньої програми студенти мають здобути спеціальні 

(фахові) компетентності: 

 застосовувати методики проведення аудиту й послуг з надання 

впевненості, ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та 

регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання 

його ресурсів 

 здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства 

та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування.  

 здатність застосовувати етичні принципи під час виконання професійних 

обов’язків 

Результатами навчання є наступні знання та вміння: 

 визначати сутність об’єктів аудиту та розуміти їх роль і місце в 

господарській діяльності.  

 володіти методичним інструментарієм аудиту господарської діяльності 

підприємств.  

 розуміти особливості практики здійснення аудиту діяльності 

підприємств різних форм власності, організаційно-правових форм 

господарювання та видів економічної діяльності. 

 розуміти теоретичні засади аудиту та вміти застосовувати його методи і 

процедури. 

 виконувати професійні функції з урахуванням вимог соціальної 

відповідальності, трудової дисципліни, вміти планувати та управляти часом.  

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Аудит: поняття та місце в системі економічного контролю. 

Поняття та завдання аудиту. Передумови виникнення та розвитку аудиту. 

Місце аудиту в системі економічного контролю, предмет та об’єкти аудиту. 

Управління аудиторською діяльністю. Класифікація аудиту. Підприємства, що 

підлягають обов’язковому аудиту.  

Тема 2. Регулювання аудиторської діяльності. Закон України «Про 

аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність в Україні». Поняття 

стандартів аудиту та етики. Функції Ради з нагляду за аудиторською 

діяльністю, інспекції з контролю якості та Аудиторської палати України. 

Особливості проведення обов’язкового аудиту підприємств, що становлять 

суспільний інтерес. 

Тема 3. Міжнародні стандарти контролю якості, аудиту, огляду, 

іншого надання впевненості та супутніх послуг. Концептуальні положення 

міжнародних стандартів аудиту. Поняття і класифікація міжнародних 

https://stud.com.ua/63459/audit_ta_buhoblik/kontseptualni_polozhennya_mizhnarodnih_standartiv_auditu#580
https://stud.com.ua/63459/audit_ta_buhoblik/kontseptualni_polozhennya_mizhnarodnih_standartiv_auditu#580
https://stud.com.ua/63459/audit_ta_buhoblik/kontseptualni_polozhennya_mizhnarodnih_standartiv_auditu#62
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стандартів. Структура стандартів. Кодекс етики. Стандарти, що регламентують 

порядок проведення аудиту. 

Тема 4. Організація аудиторської діяльності. Аудитор, його статус і 

сертифікація. Аудиторська фірма та види послуг аудиторських фірм. Структура 

договору на проведення аудиту, ціноутворення на послуги аудиту. Листування 

з замовником аудиторських послуг (лист –прохання, лист зобов’язання)  

Тема 5. Загальні принципи та відповідальність аудиторів, професійна 

етика аудиторів. Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту 

відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Узгодження умов виконання 

завдань з аудиту. Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при 

аудиті фінансової звітності. 

Тема 6. Планування аудиту, вибір аудиторських процедур. 

Послідовність планування аудиту фінансової звітності. План аудиту, програма 

аудиту. Аудиторські процедури. 

Тема 7. Аудиторський ризик. Сутність аудиторського ризику. 

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта 

господарювання і його середовища. Суттєвість при плануванні та проведенні 

аудиту. Дії аудитора у відповідь на оцінені ризики.  

Тема 8.  Аудиторські докази. Види аудиторських доказів. Аналітичні 

процедури. Аудиторська вибірка. Поняття та склад робочих документів 

аудитора. Класифікація робочих документів аудитора. Вимоги до оформлення, 

зберігання і використання робочих документів аудитора. Форма та зміст 

робочих документів. 

Тема 9. Види послуг аудиту. Огляд історичної бухгалтерської інформації. 

Завдання з огляду. Завдання з надання впевненості. Супутні послуги аудиту.  

Тема 10. Аудит окремих об’єктів і операцій. Оцінка аудитором 

безперервності діяльності.  Помилки і шахрайство в аудиті. Особливості аудиту 

в умовах застосування комп’ютерних технологій. Особливості аудиту малих 

підприємств. Порівняльні дані в аудиті. Використання роботи експертів в 

аудиті. 

Тема 11. Загальна методика аудиту фінансової звітності. Аудит стану 

бухгалтерського обліку і внутрішнього контролю на підприємстві. Методика 

аудиту балансу підприємства. Методика аудиту звіту про фінансові результати. 

Методика аудиту звіту про рух грошових коштів і власного капіталу. Аналіз 

фінансового стану підприємства при проведенні аудиту. 

Тема 12. Фінансовий аналіз як інструментарій аудиту. Роль 

фінансового аналізу в аудиті, його проведення у процесі аудиту. Події після 

дати балансу та їх оцінка. Оцінка можливості безперервності функціонування 

підприємства. 

Тема 13. Аудиторські висновки та звітність. Узагальнення результатів 

аудиту та результатів надання послуг. Структура аудиторського висновку . 

Види аудиторських висновків. Аудиторські висновки спеціального 

призначення. Елементи аудиторського висновку. Позитивний висновок 

(безумовно-позитивний). Умовно-позитивний висновок. Негативний 

аудиторський висновок. Відмова від висновку. 

https://stud.com.ua/63459/audit_ta_buhoblik/kontseptualni_polozhennya_mizhnarodnih_standartiv_auditu#62
https://stud.com.ua/63466/audit_ta_buhoblik/kodeks_etiki_osnovopolozhniy_dokument_predstavnikiv_buhgalterskoyi_profesiyi#47
https://stud.com.ua/63476/audit_ta_buhoblik/standarti_reglamentuyut_poryadok_provedennya_auditu#72
https://stud.com.ua/63476/audit_ta_buhoblik/standarti_reglamentuyut_poryadok_provedennya_auditu#72
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Тема 14. Внутрішній аудит. Сутність внутрішнього аудиту Об’єкти і 

суб’єкти внутрішньо аудиту. Методичні прийоми внутрішнього аудиту. 

Реалізація матеріалів внутрішнього аудиту. 

Тема 15. Контроль якості аудиторських послуг в Україні. Контроль 

якості аудиторських послуг в Україні. Організація контролю якості на 

аудиторській фірмі: розробка документації і положень, вимоги до кадрового 

забезпечення. Моніторинг та відповідальність за контроль якості. 
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6. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Міжнародні стандарти фінансової звітності є фаховою дисципліною. 

Дисципліна передбачає вивчення методики складання звітності за МСФЗ, 

перетворення фінансової інформації (звітності), складеної відповідно до одних 

загальноприйнятих принципів бухгалтерського обліку (наприклад П(С)БО), у 

фінансову інформацію відповідно до інших загальноприйнятих принципів 

бухгалтерського обліку (наприклад МСФЗ).  

Курс «Міжнародні стандарти фінансової звітності» вивчається по 

програмі, затвердженій на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

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

він не зможе знайти в рекомендованій літературі, то необхідно звернутися в 
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http://lib.lntu.edu.ua/audit-2


 23 

університет на кафедру обліку і аудиту та проконсультуватися у викладача, 

який читає дисципліну. 

Метою дисципліни є вивчення теоретичних, методичних та практичних 

аспектів складання фінансової звітності відповідно до міжнародних стандартів 

обліку і звітності з метою забезпечення необхідною інформацією керівний 

персонал підприємства та зовнішніх користувачів щодо інвестиційної 

привабливості суб’єктів господарювання. 

Завданнями дисципліни є: оволодіння теоретичними основами  звітності за 

міжнародними стандартами та формування навичок з складання фінансової 

звітності за міжнародними стандартами;  опанування методики відображення в 

обліку активів, зобов’язань, капіталу, доходів і витрат у міжнародній практиці 

обліку та методики трансформації фінансової звітності складеної за 

положеннями стандартами бухгалтерського обліку в Україні у фінансову 

звітність за міжнародними стандартами. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

- здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

- використовувати МСФЗ при розв'язанні практичних задач, складанні 

фінансової звітності, формуванні облікової політики  

- здатність порівнювати вимоги до подання інформації за П(С)БО та МСБ 

Результатами навчання є наступні знання та вміння: 

- розуміти місце і значення облікової  системи в інформаційному 

забезпеченні користувачів обліково-аналітичної інформації у вирішенні 

проблем в сфері соціальної, економічної і екологічної відповідальності 

підприємств 

- формувати й аналізувати фінансову звітність підприємств та правильно 

інтерпретувати отриману інформацію для прийняття управлінських рішень. 

- аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського обліку 

на  національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування доцільності 

їх запровадження на підприємстві. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Використання МСФЗ в Україні. Нормативно-правове 

регулювання використання МСФЗ в Україні, їх розробка і впровадження у світі, 

особливості оприлюднення звітності за МСФЗ. Недоліки і переваги 

застосування МСФЗ.  

Тема 2. Міжнародні стандарти фінансової звітності: структура і  

правила застосування. Розробка, прийняття і застосування міжнародних 

стандартів. Міжнародний комітет з бухгалтерських стандартів. Рада з 

Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.  Структура міжнародних 

стандартів обліку і звітності. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку. 

Міжнародні стандарти фінансової звітності. Тлумачення КТМФЗ (для МСФЗ). 
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Тлумачення ПКТ (для МСБО).  Принципи структурної побудови міжнародних 

стандартів.  Порівняльна характеристика міжнародних стандартів та Положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку. Запровадження МСФЗ Таксономії в 

форматі XBRL в Україні. 

Тема 3. Концептуальна основа МСФЗ. Мета концептуальної основи, 

статус та сфера застосування. Історія створення та призначення. Мета і сфера 

застосування. Статус. Мета фінансових звітів. Обмеження інформації 

фінансової звітності. Інформація у фінансових звітах. Якісні характеристики 

корисної фінансової інформації. Суть якісних характеристик. Доречність та 

суттєвість. Правдиве подання. Застосування основоположних якісних 

характеристик. Посилювальні якісні характеристики. Основоположні 

припущення.  Обмеження витрат на підготовку інформації фінансової звітності. 

Елементи фінансових звітів. Критерії визнання елементів фінансових звітів.  

Оцінка елементів фінансових звітів. Концепції капіталу і збереження капіталу. 

Відмінності Концептуальної основи та П(С)БО. 

Тема 4. Склад та формати фінансової звітності за міжнародними 

стандартами. Склад фінансової звітності. Вимоги до звітів. Узгодження форм 

фінансової звітності. Звіт про фінансовий стан. Вимоги МСБО до балансу. 

Вибір формату Звіту про фінансовий стан. Розмежування на поточні і 

непоточні. Відмінності формату балансу за міжнародними стандартами та 

П(С)БО. Звіт про сукупні доходи. Вимоги МСБО до Звіту про фінансові 

результати. Формат Звіту про сукупні доходи. Відмінності у форматі звіту про 

фінансові результати за міжнародними стандартами та П(С)БО.  Звіт про зміни 

у власному капіталі. Вимоги МСБО до Звіту про власний капітал. Відмінності в 

структурі звіту про власний капітал за міжнародними стандартами та П(С)БО.  

Звіт про рух грошових коштів. Вимоги МСБО до Звіту про рух грошових 

коштів. Формат звіту про рух грошових коштів. Рух грошових коштів у 

іноземній валюті. Рух грошових коштів по отриманих і сплачених відсотках та 

дивідендах. Рух коштів, пов'язаний з податком на прибуток. Рух коштів від 

інвестиції в дочірні, асоційовані та спільні підприємства. Рух коштів від 

придбання і реалізації дочірніх підприємств та інших господарських одиниць. 

Відмінності у форматі звіту про рух грошових коштів за міжнародними 

стандартами та П(С)БО. Розкриття інформації до фінансових звітів.  Проміжна 

фінансова звітність. Події після дати балансу. 

Тема 5. Перше застосування МСФЗ. Перше подання фінансової звітності 

за МСФЗ. Умови визнання звітності як такої, що вперше складена за МСФЗ. 

Винятки із застосування МСБО та МСФЗ при першому складанні звітності за 

міжнародними стандартами. Склад першої звітності за міжнародними 

стандартами.  Методи складання звітності за міжнародними стандартами. 

Сутність трансформації фінансової звітності. Порядок складання коригуючи 

проведень при трансформації. Послідовність проведення коригувань у звіті про 

фінансовий стан та сукупні доходи. Методи трансформації 

Тема 6. Облікова політика: мета, завдання, формат представлення за 

МСФЗ. Вимоги міжнародних стандартів щодо розкриття в обліковій політиці. 

Сутність облікової політики за міжнародними стандартами. Вимоги 
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міжнародних стандартів щодо розкриття в обліковій політиці. Послідовність 

застосування облікових політик. Зміни в обліковій політиці. Розкриття 

інформації про облікову політику.  Зміни в облікових оцінках.  Розробка наказу 

про облікову політику згідно міжнародних стандартів. Структура облікової 

політики за міжнародними стандартами. Відмінності у формуванні облікової 

політики за П(С)БО та міжнародними стандартами.  

Тема 7. Розкриття інформації у примітках до фінансових звітів. 

Загальні правила формування і представлення Приміток до фінансових звітів.  

Примітки до Звіту про фінансовий стан.  Примітки до Звіту про сукупні доходи. 

Розкриття інформації у примітках до Звіту про зміни у власному капіталі та 

Звіту про рух грошових коштів.  Інформація про діяльність що припиняється. 

Розкриття по звітності за сегментами.  Інформація про зв’язані сторони.  Інші 

розкриття. Розкриття інформації про умовні зобов'язання та умовні активи. 
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7. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«НОРМАТИВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Нормативне забезпечення обліку і оподаткування є фаховою дисципліною. 

Дисципліна передбачає вивчення існуючої системи оподаткування діяльності 

суб’єктів господарювання, механізму організації облікового процесу у 

платників податків, а також ознайомлення з супутнім чинним законодавством, 

що має вплив на побудову систем обліку та оподаткування в діючих 

підприємствах та підприємців.  

http://lib.lntu.edu.ua/mizhnarodni-standarti-finansovoi-zvitnosti-0
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Курс «Нормативне забезпечення обліку і оподаткування» вивчається по 

програмі, затвердженій на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

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. 

Метою дисципліни є формування базових знань щодо нормативного 

забезпечення системи ведення обліку та основних принципів і методик 

нарахування та сплати податків в Україні, їхніх ставок і принципів обчислення, 

порядку документального забезпечення ведення обліку на підприємстві, 

порядку проведення інвентаризації та правильного ведення касового обліку, 

діяльності контролюючих органів та проведення ними перевірок. 

Завданнями дисципліни є: дослідження організаційних питань нормативно-

правового забезпечення обліку в Україні; розгляд основних нормативно-

правових документів, що регулюють ведення обліку; вивчення порядку 

документального оформлення операцій; розгляд порядку проведення перевірок 

контролюючими органами та нормативно-правових актів, що їх регламентують. 

Спеціальні (фахові) компетентності: 

СК03. Здатність до відображення інформації про господарські операції 

суб’єктів господарювання в фінансовому та управлінському обліку, їх 

систематизації, узагальнення у звітності та інтерпретації для задоволення 

інформаційних потреб осіб, що приймають рішення. 

СК04. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання. 

СК08. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення управлінських 

цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним законодавства та 

регулювання діяльності, недостовірності звітності, збереження й використання 

його ресурсів. 

СК09. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського обліку і 

оподаткування. 

Результатами навчання є наступні знання та вміння: 

ПР05. Володіти методичним інструментарієм обліку, аналізу, контролю, 

аудиту та оподаткування господарської діяльності підприємств. 

ПР06. Розуміти особливості практики здійснення обліку, аналізу, 

контролю, аудиту та оподаткування діяльності підприємств різних форм 

власності, організаційно-правових форм господарювання та видів економічної 

діяльності. 

ПР07. Знати механізми функціонування бюджетної і податкової систем 

України та враховувати їх особливості з метою організації обліку, вибору 

системи оподаткування та формування звітності на підприємствах. 

ПР18. Аналізувати розвиток систем, моделей і методів бухгалтерського 

обліку на національному та міжнародному рівнях з метою обґрунтування 

доцільності їх запровадження на підприємстві. 
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Програма курсу 

 

Тема 1. Організаційні питання нормативно-правового забезпечення 

обліку та оподаткування в Україні. Рівні нормативного регулювання обліку в 

Україні. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні». Основні нормативні документи щодо оподаткування в Україні. 

Тема 2. Нормативне забезпечення організації облікового процесу у 

суб’єкта господарювання. Основні вимоги щодо організації облікового 

процесу у суб’єкта господарювання. Відповідальні особи за обліковий процес. 

Положення про бухгалтерію. Робочі інструкції бухгалтерів. 

Тема 3. Нормативне забезпечення трудових відносин платників 

податків. Кодекс Законів про працю України. Закон України «Про відпустки». 

Порядок нарахування та сплати ЄСВ. Закон України «Про оплату праці». 

Мінімальна заробітна плата. ПДФО. Податкова соціальна пільга. 

Тема 4. Нормативне забезпечення договірних відносин у суб’єктів 

господарювання. Порядок складання господарського договору, його основні 

елементи. Особливості договору цивільно-правового характеру та його основні 

відмінності від трудового договору.  

Тема 5. Нормативне забезпечення особливостей обчислення податку на 

прибуток. Ставки податку на прибуток. Відмінності в обчисленні податку на 

прибуток в бухгалтерському та податковому обліках. Групи основних засобів 

та нематеріальних активів у податковому обліку та особливості нарахування 

амортизації. Звітність з податку на прибуток. 

Тема 6. Нормативне забезпечення формування податкового кредиту та 

податкового зобов’язання з ПДВ. Добровільна та обов’язкова реєстрація 

платником ПДВ. Ставки ПДВ. Порядок формування та реєстрації податкової 

накладної. Блокування та розблокування податкових накладних. Звітність з 

ПДВ. 

Тема 7. Нормативне забезпечення діяльності платників єдиного 

податку 1-3 груп. Загальні вимоги до платників єдиного податку. Вимоги до 

платників 1-3 груп єдиного податку. Ставки єдиного податку 1-3 груп. Звітність 

платників єдиного податку. 

Тема 8. Нормативне забезпечення діяльності платників єдиного 

податку 4 групи. Вимоги до платників єдиного податку 4 групи. Особливості 

сплати єдиного податку 4 групою. Звітність платників єдиного податку 4 групи. 

Тема 9. Нормативне забезпечення діяльності ФОПів на загальній 

системі оподаткування. Оподаткування результатів діяльності ФОПів на 

загальній системі. Порядок подання звітності та сплати податків ФОПами на 

загальній системі.  

Тема 10. Нормативне забезпечення здійснення перевірок 

контролюючими органами.  

Загальні принципи організації та проведення перевірок. Камеральна 

перевірка. Документальні планові та позапланові перевірки. 

Тема 11. Нормативне забезпечення нарахування та сплати місцевих 

податків і зборів. Перелік податків та зборів, що сплачуються до місцевого 
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бюджету. Податок на нерухоме майно. Транспортний податок. Плата за землю. 

Збір за місця для паркування транспортних засобів. 

Тема 12. Нормативне забезпечення ресурсних платежів та 

екологічного оподаткування. Перелік ресурсних платежів. Звітність з рентної 

плати. Порядок нарахування та сплати екологічного податку. Звітність з 

екологічного податку. 

 

Список рекомендованих джерел 

 

1. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 року № 436-IV. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15. 

2. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-XIV від 16 липня 1999 року. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14. 

3. Закон України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15 листопада 

1996 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show /504/96-вр. 

4. Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування» № 2464-VI від 8 липня 2010 року. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2464-17. 

5. Закон України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24 березня 

1995 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/108/95-вр. 

6. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

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

організацій № 291 від 30 листопада 1999 року. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99. 

7. Інструкція про службові відрядження в межах України та за кордон 

затверджена наказом Міністерства фінансів України № 59 від 13 березня 

1998 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0218-98. 

8. Кодекс законів про працю України № 322-VIII від 10 грудня 1971 року. 

URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08. 

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

вимоги до фінансової звітності» затверджене наказом Міністерства фінансів 

України № 73 від 7 лютого 2013 року. URL: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13. 

10. Податковий кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2755-17. 

11. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в 

Україні затверджене постановою правління Національного Банку України 

№ 148 від 29 грудня 2017 року. URL: 

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

12. Положення про документальне забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку затверджене наказом Міністерства фінансів України 

№ 88 від 24 травня 1995 року. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0168-

95. 

 



 29 

8. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ЕКОНОМІЧНИЙ КОНТРОЛЬ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Економічний контроль є конкретною методологічною дисципліною, адже  

спрямований на виявлення та усунення негативних явищ у фінансово-

господарській діяльності суб’єкта господарювання з метою їх 

цілеспрямованого регулювання відповідно до поставлених завдань. Важливою 

функцією економічного контролю є додержання законодавства шляхом 

раціонального використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, 

оптимізації господарських зав’язків.  

Курс «Економічний контроль» 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 економічного контролю; володіння 

теоретичною базою з питань економічного контролю; вміння на практиці 

застосовувати методичні прийоми контролю для вирішення конкретних завдань 

щодо здійснення перевірки; володіння знаннями з конкретних форм організації 

перевірок; вивчення організації контрольного процесу з погляду на розвиток 

сучасної науки та практики. 

Вивчення дисципліни починається з теоретичних основ економічного 

контролю. У темах наводиться методика економічного контролю фінансово-

господарської діяльності суб’єкта господарювання, звертається увага студентів 

на особливості вивчення окремих тем і питань контролю, 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: 

 сутність економічного контролю, прикладний зміст основних понять і 

категорій контролю; 

 методичні прийоми, нормативно-правове забезпечення контрольного 

процесу; 
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 методику організації, планування та проведення контролю фінансово-

господарської діяльності суб’єкта господарювання; 

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

господарювання;   

 методику відображення господарських операцій у системі проведення 

контрольних процедур; 

 необхідне програмне забезпечення для автоматизації економічного 

контролю. 

Студенти повинен вміти: 

 застосовувати одержані теоретичні знання з економічного контролю на 

практиці; 

 застосовувати в практичній діяльності основні методичні прийоми 

контролю; 

 використовувати нормативно-правову базу при розв'язанні практичних 

задач з питань контролю;  

 використовувати інформацію про господарські операції та їх 

взаємозалежності в процесі проведення контролю; 

 застосовувати набуті знання з правових і обліково-економічних 

дисциплін в процесі проведення контролю; 

 здатність завершувати контроль операцій розробкою проекту 

управлінського рішення; 

 використовувати отримані знання при вивченні інших економічних 

дисциплін. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Теоретико-методичні основи економічного контролю. Сутність 

та мета економічного контролю. Основні види і форми здійснення 

економічного контролю. Методичні прийоми економічного контролю. 

Контроль в умовах комерційної таємниці. 

Тема 2. Відповідальність в системі контролю. Відповідальність, як 

економічна категорія. Відповідальність бухгалтера. 

Тема 3. Правила перевірки контролюючими органами. Вимоги до 

здійснення державного контролю. Планові та позапланові перевірки 

контролюючими органами. Розпорядчі документи органів державного 

контролю. Повноваження та обов’язки органу державного контролю. Права і 

відповідальність суб’єктів господарювання. 

Тема 4. Основи внутрішнього контролю. Сутність та завдання 

внутрішнього контролю. Суб’єкти та об’єкти внутрішнього контролю. 

Організація внутрішнього контролю на підприємстві. 

Тема 5. Інвентаризація – невід’ємний прийом економічного контролю. 
Сутність та обов’язковість інвентаризації. Послідовність організації та 

проведення інвентаризації. Документальне забезпечення процесу 

інвентаризації. Визначення та відображення результатів інвентаризації. 
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Тема 6. Контроль грошових коштів підприємства. Фактичний і 

документальний контроль готівкових грошових коштів. Документальний 

контроль безготівкових коштів. Відповідальність за порушення правил 

грошового обігу. 

Тема 7. Економічний контроль розрахунків. Основні аспекти контролю 

розрахунків з контрагентами. Перевірка надійності контрагента.  Контроль 

розрахунків з бюджетом. 

Тема 8. Контроль за додержанням законодавства про працю. 

Контролюючі органи, які здійснюють перевірку трудового законодавства. 

Правила контролю за додержанням законодавства про працю. Основні питання 

контролю додержання законодавства про працю. Контроль за додержанням 

законодавства про зайнятість населення. Відповідальність за порушення 

трудового законодавства. 

Тема 9. Економічний контроль запасів. Контроль надходження та 

вибуття запасів. Фактичний контроль запасів за місцями зберігання. Фактичний 

контроль незавершеного виробництва. Відображення результатів контролю 

запасів. 

Тема 10. Контроль основних засобів та нематеріальних активів. 

Контроль надходження та вибуття основних засобів і нематеріальних активів. 

Контроль амортизації та витрат пов’язаних з утриманням основних засобів. 

Фактичний контроль основних засобів. Фактичний контроль нематеріальних 

активів. Відображення результатів контролю. 
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9. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Одне з провідних місць в управлінні підприємством займає сучасний 

бухгалтер, адже якість управління та прийняття рішень безпосередньо пов’язані 

з наявністю повної, актуальної і достовірної інформації про показники 

діяльності підприємства.  Значні обсяги економічної інформації, нагальна 

потреба оперативних розрахунків, пошуку та надання користувачам необхідної 

інформації зумовлюють необхідність використання  в обліковому процесі 

комп’ютерних бухгалтерських програм.  

Курс «Програмне забезпечення обліку і оподаткування» вивчається по 

програмі, затвердженій на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Мета дисципліни: формування знань і навичок використання програми 

«Бухгалтерія для України 8» в обліковому процесі 

Завдання дисципліни: опанувати інструментарій бухгалтерської програми 

«Бухгалтерія для України 8»; вміти застосовувати на практиці методики 

відображення в програмі «Бухгалтерія для України 8» стандартних 

господарських операцій; виправляти власні помилки в програмі «Бухгалтерія 

для України 8»; складати фінансову, податкову та статистичну звітність в 

програмі «Бухгалтерія для України 8». 

Вивчення можливостей програми «Бухгалтерія для України 8» дозволяє 

використовувати потужній інструментарій для створення бухгалтерських 

документів, одноразове внесення даних та багаторазове використання 

інформації для аналізу, заповнення облікових зведених та звітних форм, 

формування статистичної, фінансової та податкової звітності.  

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Основи роботи з програмою «Бухгалтерія для України 8». 

Запуск програми «Бухгалтерія для України 8». Створення інформаційної бази. 

Налаштування системи обліку. Облікова політика підприємства. 

Тема 2. Створення віртуального підприємства у програмі «Бухгалтерія 

для України 8». Створення віртуального підприємства. Коди організації. 

Номери реєстрації. Контактна інформація. Банківські рахунки підприємства. 

Підрозділи підприємства. 

Тема 3. Введення даних про працівників підприємства у програмі 

«Бухгалтерія для України 8». Довідник Фізичні особи. Довідник 

Співробітники. Довідник Посади.  Прийом на роботу в організацію. Заява про 

отримання податкової пільги. Способи відображення даних в обліку. 

Тема 4. Створення та заповнення довідників підприємства у програмі 

«Бухгалтерія для України 8». Порядок роботи з довідниками. Створення нової 

групи в довіднику. Створення нового елемента в довіднику. Довідник Основні 
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засоби. Довідник Склади. Довідник Номенклатура. Довідник Продукція. 

Довідник Контрагенти.  

Тема 5. Заповнення початкових залишків по рахунках обліку у програмі 

«Бухгалтерія для України 8». Введення початкових залишків. Встановлення 

робочої дати. Залишки товарно-матеріальних цінностей. Залишки 

взаєморозрахунків. Залишки заборгованості по заробітній платі. Перевірка 

правильності заповнення початкових залишків. Видалення помічених об’єктів. 

Тема 6. Придбання товарно-матеріальних цінностей у програмі 

«Бухгалтерія для України 8». Придбання ТМЦ. Договір. Прибуткова 

накладна. Складський облік. Надходження додаткових витрат. Встановлення 

цін номенклатури.  

Тема 7. Реалізація товарно-матеріальних цінностей у програмі 

«Бухгалтерія для України 8». Реалізація ТМЦ. Видаткова накладна. 

Інвентаризація ТМЦ. Рахунки розрахунків з контрагентами. Облік авансів. 

Інвентаризація та звірка розрахунків з контрагентами. Облік переоцінки та 

повернення запасів. Облік розрахунків з покупцями та постачальниками.  

Тема 8. Облік ПДВ у програмі «Бухгалтерія для України 8». 

Особливості відображення господарських операцій в податковому обліку. 

Реєстрація податкових накладних. 

Тема 9. Облік касових операцій та  операцій на поточному рахунку у 

банку  у програмі «Бухгалтерія для України 8». Облік касових операцій. 

Прибутковий касовий ордер. Видатковий касовий ордер. Касова книга. 

Банківські рахунки підприємства. Виписка банку. Надходження на банківський 

рахунок. Списання з банківського рахунка. Валютні операції.  

Тема 10.  Розрахунки з підзвітними особами у програмі «Бухгалтерія для 

України 8». Видача грошових коштів підзвіт. Авансовий звіт підзвітної особи. 

Розрахунки через касу. Реєстрація вхідного податкового документу. 

Повернення невикористаних підзвітних сум. 

Тема 11. Облік основних засобів та нематеріальних активів у програмі 

«Бухгалтерія для України 8». Облік придбання основних засобів. Прийняття 

об’єкта основних засобів на баланс підприємства. Амортизація основних 

засобів. Модернізація основних засобів. Інвентаризація основних засобів. 

Вибуття основних засобів. Формування первісної вартості НМА. Прийняття 

НМА на баланс підприємства. Амортизація НМА. Списання НМА. 

Тема 12. Облік виробничої діяльності у програмі «Бухгалтерія для 

України 8». Списання матеріалів на виробництво. Незавершене виробництво. 

Калькуляція. Облік виробництва продукції. Реалізація готової продукції. 

Закриття рахунків витрат.  

Тема 13.  Облік заробітної плати у програмі «Бухгалтерія для 

України 8». Нарахування заробітної плати. Виплата заробітної плати. 

Розрахунок відрахувань до соціальних фондів. Звіти по заробітній платі.  

Тема 14. Завершення періоду та складання регламентованої звітності в 

програмі «Бухгалтерія для України 8». Документ завершення періоду. 

Нарахування амортизації. Розрахунок собівартості готової продукції. 

Оборотно-сальдова відомість.  Баланс; Звіт про фінансові результати; Примітки 
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до фінансової звітності; Звіт про власний капітал; Звіт про рух коштів. Податкова 

звітність. Звітність у фонди. Статистична звітність.  
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10. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

«ОБЛІК В БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВАХ» 

 

Загальні методичні рекомендації 

 

Бюджетні установи – органи державної влади, органи місцевого 

самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, 

що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи 
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місцевого бюджету. Фактично бюджетними установами є органи державного 

управління, судові органи, правоохоронні органи, органи Збройних сил, 

заклади освіти, охорони здоров’я , культури тощо. Облік у таких установах 

суттєво відрізняється від обліку у промисловому секторі економіки і потребує 

окремої уваги при підготовці майбутніх обліковців. 

Курс «Облік у бюджетних установах» вивчається по програмі, 

затвердженій на засіданні кафедри обліку і аудиту. 

Метою вивчення дисципліни «Облік у бюджетних установах» є засвоєння 

студентами професійних знань з обліку в бюджетних установах, спрямованих 

на раціональну організацію бухгалтерського обліку та оперативний 

економічний контроль, вивчення теорії та практики організації бухгалтерського 

обліку у бюджетних організаціях.  

Завданням вивчення дисципліни є формування цілісної системи знань про 

методологію та організацію обліку в бюджетних установах. 

Вивчення дисципліни починається з основ побудови обліку в бюджетних 

установах. Вивчаються основні терміни, які визначають специфіку обліку у 

бюджетних установах: розпорядники бюджетних коштів, бюджетна 

класифікація, бюджетний кошторис, асигнування з державного бюджету, 

видатки бюджетної установи. Після цього вивчається облік окремих ділянок 

облікового процесу бюджетної установи: первинний облік, аналітичний облік, 

синтетичний облік. Підсумковим етапом вивчення дисципліни є ознайомлення 

зі звітністю бюджетних установ.   

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: 

Після опанування цього курсу студент має знати: 

 економічну сутність об’єктів бухгалтерського обліку в різних за 

профілем бюджетних установах, систему їх оцінки та класифікації; 

 зміст нормативно-правових документів, що регламентують облік у 

бюджетних установах; 

 особливості обліку господарських засобів і джерел утворення 

господарських засобів бюджетних установ. 

Студент має вміти: 

 складати специфічні первинні бухгалтерські документи; 

 заповнювати бухгалтерські регістри; 

 робити різні розрахунки з бухгалтерського обліку; 

 складати типові бухгалтерські проведення; 
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 заповнювати основні форми фінансової звітності бюджетної установи за 

даними синтетичного та аналітичного обліку. 

 

Програма курсу 

 

Тема 1. Організація бухгалтерського обліку в бюджетних установах. 

Статус бюджетних установ як юридичних осіб. Особливості фінансово-

господарської діяльності бюджетних установ. Господарські засоби і джерела їх 

утворення як об’єкти бухгалтерського обліку. Предмет бухгалтерського обліку 

в бюджетних установах, його функції: управлінська, інформаційна і 

контрольна. 

Бухгалтерський баланс бюджетних установ. Розділи балансу: необоротні 

активи, оборотні активи, витрати, власний капітал, зобов’язання, доходи. 

Характеристика статей активу і пасиву. Значення балансу. 

Методологія бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Роль 

бухгалтерського обліку в управлінні бюджетними установами. Формування 

облікової політики бюджетних установ. Характеристика елементів організації 

бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. План рахунків бухгалтерського 

обліку та його взаємозв’язок із балансом. Побудова плану рахунків. Економічна 

характеристика класів рахунків. Класифікація рахунків. 

Форми бухгалтерського обліку. Схеми побудови форми «Журнал-

Головна». Меморіальні ордери-накопичувальні відомості їх побудова і 

призначення. Особливості організації бухгалтерського обліку. Нормативні 

документи з організації бухгалтерського обліку. Державне управління 

бухгалтерським обліком у бюджетних установах. Регламентація облікового 

процесу.  

Організаційні форми бухгалтерського обліку. Реформування 

бухгалтерського обліку в бюджетних установах. Принципи побудови 

бухгалтерського обліку. Перехід на міжнародні стандарти бухгалтерського 

обліку. Облікова політика бюджетних установ, її зміст. 

Тема 2. Облік необоротних активів. Склад, класифікація, оцінка й 

завдання обліку необоротних активів. Класифікація необоротних активів 

(основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, нематеріальні активи, 

незавершене капітальне будівництво). Оцінка необоротних активів. Види 

оцінки: первісна, відновлювальна, балансова (залишкова). Індексація і 

переоцінка необоротних активів. Облік надходження, наявності і вибуття 

необоротних активів. Інвентарний облік. Первинні документи з надходження і 

вибуття необоротних активів. 

Обліково-економічна характеристика рахунків 10, 11, 12, 13. Основні 

бухгалтерські проведення з обліку необоротних активів. Облік зносу та 

відновлення необоротних активів. Економічна сутність зносу. Норми зносу та 

порядок його нарахування. 

Обліково-економічна характеристика рахунка 14. Основні бухгалтерські 

проведення з обліку зносу. Капітальний і поточні ремонти. Порядок 

відображення в обліку. Облік незавершеного капітального будівництва. 
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Облік вибуття необоротних активів. Ліквідація, реалізація й безоплатне 

передавання. Документація з вибуття необоротних активів. Інвентаризація 

необоротних активів. 

Тема 3. Облік запасів. Склад, класифікація, оцінка й завдання обліку 

запасів. Оцінка в поточному рахунку. Види оцінки: первісна, справедлива та 

відновлювальна вартість. Переоцінка запасів. Документація та оперативний 

облік надходження запасів. Документація та оперативний облік відпуску й 

витрачання запасів. Облік запасів на складах та його зв’язок із обліком у 

бухгалтерії. Методи сортового обліку запасів. Синтетичний облік запасів. 

Обліково-економічна характеристика рахунків 15, 18. Основні бухгалтерські 

проведення з обліку руху запасів. Побудова і порядок ведення меморіального 

ордера 13. Методика і техніка проведення інвентаризації матеріальних 

цінностей та відображення її результатів в обліку. 

Облік продуктів харчування. Первинні документи з обліку продуктів 

харчування. Меню-вимога. Обліково-економічна характеристика субрахунку 

1511. Основні бухгалтерські проведення з обліку продуктів харчування.  

Облік медикаментів, перев’язувальних засобів і виробів медичного 

призначення. Класифікація лікувальних засобів. Облік лікувальних засобів в 

аптеках установи. Облік лікувальних засобів у відділеннях установи. Облік 

лікувальних засобів у бухгалтерії установи. Предметно-кількісний облік 

медикаментів. Основні бухгалтерські проведення з обліку лікувальних засобів.  

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП). Обліково-

економічна характеристика рахунка 1812. Основні бухгалтерські проведення з 

обліку МШП. Побудова і порядок ведення меморіального ордера 10. 

Інвентаризація запасів і порядок відображення її результатів в обліку. 

Особливості обліку військового майна. 

Тема 4. Облік коштів, розрахунків та інших активів. Принципи та 

форми грошових розрахунків. Готівкова та безготівкова форми розрахунків. 

Розрахунки платіжними дорученнями, акредитивами, чеками, платіжними 

вимогами. Облік касових операцій. Касова дисципліна. Первинні документи з 

обліку касових операцій. 

Порядок ведення касової книги. Обліково-економічна характеристика 

рахунка 2211. Основні бухгалтерські проведення. Побудова і порядок ведення 

меморіального ордера 1. Інвентаризація каси. Облік операцій з іноземною 

валютою. Монетарні та немонетарні статті. Порядок відкриття рахунків в 

іноземній валюті. 

Обліково-економічна характеристика субрахунку 231. Курсові різниці за 

операціями з іноземної валютою та порядок їх обліку. Облік інших коштів. 

Облік грошових документів.  

Обліково-економічна характеристика рахунка 211. Основні бухгалтерські 

проведення з обліку інших коштів. Аналітичний облік інших коштів. Облік 

розрахунків із підзвітними особами. Порядок видачі авансів у підзвіт.  

Службові відрядження в межах України та за кордон. Видатки за 

службовими відрядженнями, порядок їх відшкодування. Звіти про витрачання 

коштів на відрядження та порядок їх подання. Обліково-економічна 
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характеристика субрахунку 2116. Основні бухгалтерські проведення. Побудова 

і порядок ведення меморіального ордера 8. Облік розрахунків з дебіторами і 

кредиторами. Облік розрахунків із відшкодування завданих збитків. Облік 

розрахунків за податками і платежами до бюджету. Облік розрахунків з іншими 

дебіторами і кредиторами. Облік розрахунків у порядку планових платежів. 

Облік списання простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості.  

Обліково-економічна характеристика рахунків 2111, 621, 631. Побудова і 

порядок ведення меморіальних ордерів 4, 6, 7. Основні бухгалтерські 

проведення. Облік операцій з руху коштів на рахунках, відкритих у 

Держказначействі. 

Тема 5. Облік зобов’язань. Загальні засади обліку зобов’язань. Поняття 

зобов’язань і підстави їх виникнення. Господарське зобов’язання. Суб’єкт 

зобов’язання. Фінансові зобов’язання. Характеристика рахунків з обліку 

зобов’язань. 

Облік позик. Довгострокова та короткострокова позика.  

Облік розрахунків за виконані роботи. Документування господарських 

операцій з обліку розрахунків за виконані роботи. Акцепт прийняття до оплати 

розрахункових документів. Синтетичний облік. Облікові регістри та звітність. 

Аналітичний облік зобов’язань. Облік розрахунків за податками та платежами. 

Податки та платежі до бюджету. Документування. Синтетичний та аналітичний 

облік податків та платежів. Облік розрахунків зі страхування. Порядок 

нарахування.  

Облік розрахунків з оплати праці. Тарифна система оплати праці. Оплата 

годин нічної роботи. Оплата годин надурочної роботи. Порядок оплати роботи 

у святкові та вихідні дні. Виплати, які не відносяться до фонду оплати праці. 

Порядок нарахування допомоги у зв’язку з тимчасовою втратою 

працездатності. Утримання із заробітної плати. Облік нарахування та виплати 

сум відпускних. Документування господарських операцій з обліку розрахунків 

з оплати праці. Табель обліку використання робочого часу. Особливості обліку 

розрахунків з оплати праці в установах зі стипендіатами. Синтетичний та 

аналітичний облік розрахунків з оплати праці.  

Облік внутрішніх розрахунків. Інвентаризація розрахунків. Облік 

розрахунків за іншими операціями та кредиторами. Основні вимоги щодо 

обліку дебіторської і кредиторської заборгованості. Поняття дебіторської 

заборгованості. Поняття довгострокових зобов’язань. Поняття поточних 

зобов’язань. Основні вимоги щодо обліку зобов’язань розпорядників 

бюджетних коштів. 

Тема 6. Облік доходів. Система розпорядників коштів і завдання обліку 

їхніх доходів. Бюджетні установи в особі керівників як розпорядники 

бюджетних коштів. Розпорядники коштів І, ІІ, ІІІ рівня, їхні права та обов’язки. 

Завдання бухгалтерського обліку доходів.  

Класифікація доходів: доходи загального фонду і доходи спеціального 

фонду (плата за послуги, інші джерела власних надходжень, доходи за іншими 

надходженнями). Кошторис доходів як основний фінансовий документ. 
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Порядок складання, розгляду і затвердження кошторису. Лімітна довідка, план 

асигнувань. Облік доходів загального фонду.  

Порядок отримання асигнувань із загального фонду бюджету через органи 

Державного казначейства України. Відкриття реєстраційних рахунків. Облік 

грошових коштів і доходів загального фонду. Обліково-економічна 

характеристика рахунків 231, 701.  Основні бухгалтерські проведення. 

Побудова і порядок ведення меморіального ордера №2. Аналітичний облік 

отриманих асигнувань. Облік доходів спеціального фонду. Обліково-

економічна характеристика рахунків №71 – 75. Основні бухгалтерські 

проведення. Побудова і призначення меморіальних ордерів № 3, 14, 15. 

Тема 7. Облік видатків. Система розпорядників коштів і завдання обліку 

їхніх видатків. Класифікація видатків за різними ознаками. Видатки загального 

фонду і видатки спеціального фонду. Касові та фактичні видатки. Бюджетна 

класифікація видатків: функціональна, відомча, програмно-цільова, економічна. 

Поточні та капітальні видатки. Коди економічної класифікації видатків. 

Видатки за захищеними статтями бюджету. Планування видатків. Кошторис 

видатків як основний фінансовий документ. Порядок складання, розгляду і 

затвердження кошторису. Лімітна довідка, план асигнувань. 

Облік касових видатків. Основні бухгалтерські проведення. Аналітичний 

облік касових видатків. Облік фактичних видатків. Обліково-економічна 

характеристика рахунків 80, 81. Аналітичний облік фактичних видатків. 

Попередній, поточний і подальший контроль за формуванням видатків. Облік 

зобов’язань (фінансових зобов’язань). Регістри з обліку зобов’язань. 

Тема 8. Облік власного капіталу і результатів діяльності бюджетних 

установ. Поняття власного капіталу в бюджетних установах. Загальні засади 

обліку власного капіталу в бюджетних установах. Порядок визначення 

фінансового результату. Облік фінансового результату. 

Тема 9. Звітність бюджетних установ. Призначення фінансових звітності 

бюджетних установ. Основні завдання фінансової звітності бюджетних установ. 

Склад, порядок складання та подання звітності.  
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ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ТА КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ  

ФАХОВОГО ВСТУПНОГО 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 

 

___________ 

 

О. Гаврилюк  

  

___________ 

 

І. Жураковська 
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