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1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

Атестаційний екзамен – це форма атестації здобувачів вищої освіти, що 

проводиться з метою перевірки рівня навчальних досягнень здобувачів вищої 

освіти відповідно до отриманих ними знань, вмінь та інших компетентностей 

згідно стандарту вищої освіти та освітньої програми. Дану форму атестації 

обрано відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 21 

березня 2022 р. № 265 «Про проведення атестації закладів фахової 

передвищої, вищої освіти», де керівникам закладів вищої освіти дозволено 

самостійно визначати форми атестації здобувачів вищої освіти у 2022 р. 

Програму атестаційного екзамену сформовано з циклу загальної та 

спеціально (фахової) підготовки для здобувачів вищої освіти, що 

навчаються за освітнім рівнем «Бакалавр» та розроблено з урахуванням 

вимог навчального плану спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 

Атестаційний екзамен за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування 

включає такий перелік компонентів: 

1. Економічна теорія; 

2. Бухгалтерський облік (Ціцька Н.Є.); 

3. Фінансовий облік (Мирончук З.П.); 

4. Управлінський облік (Мирончук З.П.); 

5. Облік і звітність в оподаткуванні (Гнатишин Л.Б.); 

6. Контроль і ревізія (Андрушко Р.П.); 

7.  Оподаткування підприємств (Прокопишин О.С.); 

8.  Облік в банках (Жидовська Н.М.). 

Оцінювання знань та рівня сформованих фундаментальних фахових 

компетентностей проводиться на основі тестування чи/або усної відповіді. 

Об’єктом контролю знань здобувачів вищої освіти є результати 

виконання 

завдань теоретичної та практичної складових екзаменаційного білету чи/або 

тестового завдання. 

Основними критеріями оцінювання завдань екзаменаційного білету 

(тестового завдання) є: 

– вміння виділяти істотні положення навчальної компоненти; 

– точність та конкретність відповіді на поставлене питання; 

– вміння застосовувати теоретичні знання для аналізу конкретних 

управлінських ситуацій та вирішення прикладних проблем; 

– загальна та професійна мова відповіді. 

Компетентності, якими повинен володіти здобувач вищої освіти 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «Бакалавр» наведені в таблиці 

1.  

Оцінка результатів складання атестаційного екзамену здійснюється за 

100-бальною системою контролю знань, прийнятою в університеті та 

національною шкалою, і відображаються у відповідних відомостях і 

протоколах роботи Екзаменаційної комісії. Результатом атестаційного 

екзамену є підсумкова оцінка, максимальне значення якої складає 100 балів. 
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Таблиця 1 

Перелік компетентностей, якими повинен володіти      

здобувач вищої освіти спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 

ОС «Бакалавр»  
Інтегральна 

компетентність 

 (ІК) 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та 
практичні проблеми у сфері обліку, аудиту та оподаткування в 
процесі професійної діяльності, що передбачає застосування теорій 
та методів економічної науки і характеризується комплексністю й 
невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 

ЗК 7. Здатність бути критичним та самокритичним. 

ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.  

Спеціальні  

(фахові) 

компетентності (СК) 

СК 1. Здатність досліджувати тенденції розвитку економіки за 

допомогою інструментарію макро- та мікроекономічного аналізу, 

робити узагальнення стосовно оцінки прояву окремих явищ, які 

властиві сучасним процесам в економіці. 

СК 3. 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.  

СК 4. Застосовувати знання права та податкового законодавства в 

практичній діяльності суб’єктів господарювання.  

СК 5. Проводити аналіз господарської діяльності підприємства та 

фінансовий аналіз з метою прийняття управлінських рішень.  

СК 6. Здійснювати облікові процедури із застосуванням 

спеціалізованих інформаційних систем і комп’ютерних технологій.  

СК 7. Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості.  

СК 8. Ідентифікувати та оцінювати ризики недосягнення 

управлінських цілей суб’єкта господарювання, недотримання ним 

законодавства та регулювання діяльності, недостовірності 

звітності, збереження й використання його ресурсів.  

СК 9. Здійснювати зовнішній та внутрішній контроль діяльності 

підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку і оподаткування.  

СК 10. Здатність застосовувати етичні принципи під час виконання 

професійних обов’язків.  

СК 11. Демонструвати розуміння вимог щодо професійної 

діяльності, зумовлених необхідністю забезпечення сталого 

розвитку України, її зміцнення як демократичної, соціальної, 

правової держави.  

СК 12. Здатність відображати у системі бухгалтерського обліку і 

звітності властиві виключно аграрній сфері об’єкти: довгострокові 

та короткострокові біологічні активи, матеріали 

сільськогосподарського призначення, готову сільськогосподарську 

продукцію, роботи та послуги сільськогосподарського 

виробництва, процеси біологічного перетворення у рослинництві і 

тваринництві.  

СК 13. Здатність враховувати галузеву специфіку та інші 

критеріальні ознаки при виборі системи оподаткування, способів та 

методів інспектування, контролю та аналізу господарської 

діяльності, шляхів організації облікового процесу та формування 

різних видів звітності. 
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2. ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

2.1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

 

Тема 1. Предмет і метод економічної теорії 

Суть поняття «економіка». Економічна теорія як суспільна наука. Етапи 

і концепції розвитку науки: меркантилізм, фізіократи, класична політична 

економія, марксизм, маржиналізм, неокласицизм, монетаризм, кейнсіанство, 

інституціоналізм. Виникнення економічної теорії. Предмет економічної теорії 

і еволюція його визначення. Складові економічної теорії. Економіка 

позитивна і нормативна. Функції економічної теорії. Методи пізнання 

економічних явищ і процесів. Економічні закони і категорії. Місце 

економічної теорії в системі економічних наук. 

Тема 2. Суспільне виробництво, його чинники 

Матеріальне виробництво – основа людського життя. Засоби і 

предмети праці. Продуктивні сили і виробничі відносини. Спосіб 

виробництва. Поділ праці і її кооперація. Основні фактори виробництва. 

Функція робітника. Функція засобів виробництва. Природний фактор 

виробництва. Потреби суспільства. Види потреб. Ієрархія потреб. Етапи 

розвитку потреб. Економічні інтереси. Державний, грошовий і особистий 

інтерес. Взаємозв’язок потреб, виробництва і попиту. Обмеженість ресурсів і 

їх раціональне використання. Крива виробничих можливостей. Результати 

виробництва. Суспільний продукт та його форми. 

Тема 3. Економічна система суспільства і власність 

Економічна система і її основні структурні елементи. Історія розвитку 

економічних систем. Типи економічних систем. Національні моделі 

економічних систем. Еволюція відносин власності. Форми власності в 

Україні. Реалізація відносин власності. Трансформація відносин власності. 

Роздержавлення і приватизація об’єктів власності. Форми роздержавлення. 

Тема 4. Товарне виробництво.Закономірності його розвитку 

Натуральне господарство. Поняття товарного виробництва, його 

характерні риси та умови виникнення. Просте і розвинуте товарне 

виробництво, їх спільні риси і відмінності. Товар та його властивості. 

Сутність споживчої вартості і вартості. Характеристика мінової вартості. 

Двоїстий характер праці втіленої в товарі. Основна суперечність простого і 

капіталістичного товарного виробництва. Закон вартості. Індивідуальні і 

суспільні затрати праці. Дія закону вартості в суспільному виробництві. 

Тема 5. Гроші та їх функції 

Причини виникнення грошей. Форми мінової вартості. Виникнення і 

суть грошей. Функції грошей: міра вартості, засіб обігу, нагромадження, засіб 

платежу, світові гроші. Види грошей. Вартість та ціна. Масштаб цін. Закони 

грошового обігу. Сучасні зміни в грошовому обігу. Грошова система і її 

елементи. Валюта і валютний курс. Роль, місце, причини і наслідки долара в 

сучасній валютній системі. Інфляція, її сутність. Вплив інфляції на 

економічні процеси. Причини інфляції та шляхи її зниження. 
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Тема 6. Основи ринкової економіки 

Поняття ринку та його характерні риси. Місце ринку в 

відтворювальному процесі. Функції ринку. Об’єкти і суб’єкти ринку. Види 

ринку. Необхідність переходу України до ринкової економіки. Механізм дії 

ринку. Структура ринку. Ринок засобів виробництва. Ринок праці. Ринок 

науково-технічної продукції. Фінансовий ринок та ринок цінних паперів. 

Ціна і ціноутворення в ринковій економіці. Роль і функції цін. Система цін в 

економіці України. Сутність економічних законів попиту і пропозиції. Ціна 

рівноваги та її дотримання. Конкуренція та її роль в ринковій економіці. 

Форми конкуренції. Поняття монополізму та її вплив на економічні процеси. 

Тема 7. Ринкова інфраструктура 

Поняття та функції ринкової інфраструктури в економіці. Біржі, їх 

класифікація, місце і роль в інфраструктурі ринку. Товарні біржі, принципи 

їх діяльності. Фондова біржа. Ринок цінних паперів. Види цінних паперів. 

Валютна біржа і її функції. Формування та сучасний стан ринкової 

інфраструктури. Банки, їх сутність. Види банківських медитацій. Банківська 

система України та її структура. Розвиток ринкових відносин в Україні. 

Тема 8. Економічні основи функціонування підприємства. 

Підприємництво 

Соціально-економічна характеристика підприємства. Види 

підприємств. Малі підприємства і їх роль у суспільному виробництві. Закони 

України “Про власність” , “Про підприємництво” , “Про підприємства”. Суть 

і види підприємництва, особливості розвитку його в Україні. Соціально-

економічний зміст поняття “капітал”. Основний і оборотний капітал. Оборот і 

кругооборот капіталу. Виробничі фонди підприємства. Структура 

виробничих фондів. Особливості обороту основних фондів. Фізичний і 

моральний знос основних фондів. Амортизація. Методи нарахування 

амортизації. 

Тема 9. Ефективність функціонування капіталу 

Показники забезпеченості і використання основних фондів. Витрати 

виробництва на рівні підприємства. Постійні і змінні витрати. Собівартість 

продукції: планова, фактична, технологічна, виробнича і повна. Умови 

зниження собівартості. Фактори зниження собівартості продукції. 

Ефективність виробництва на рівні держави, господарюючого суб’єкта, 

працівника. Прибуток і його функції. Рентабельність виробництва. 

Тема 10. Ринкові відносини в аграрному секторі 

Сільське господарство як сфера виробництва та особливості галузі. 

Земля як головний засіб виробництва. Аграрні відносини. Форми власності на 

землю. Земельна рента та її види. Ціна землі. Суб’єкти та об’єкти аграрних 

відносин. Агропромисловий комплекс і його функція. Значення, місце і роль 

окремих складових АПК. Агропромислова інтеграція, її передумови. Форми 

реформування і трансформаційні процеси в аграрному секторі. 

Тема 11. Зайнятість та ринок робочої сили. Безробіття 

Людські ресурси. Населення. Трудові ресурси. Відтворення трудових 

ресурсів. Сукупний працівник. Трудовий потенціал суспільства. Соціально- 

економічна суть зайнятості. Повна зайнятість. Раціональна зайнятість. Види і 
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типи безробіття. Рівень безробіття. Ринок праці та особливості його 

функціонування. Суб’єкти ринку праці. Робоча сила як товар. Допомога по 

безробіттю. Механізм державного регулювання зайнятості. 

Тема 12. Трудові відносини і заробітна плата 

Праця і мотивація праці. Ієрархія потреб. Доходи споживчого 

призначення. Сутність, види і джерела доходів. Заробітна плата, її форми і 

системи. Номінальна і реальна заробітна плата. Диференціація доходів 

населення. Крива Лоренца і коефіцієнт Джині. Доходи від власної ренти. 

Доходи підприємця. Розподіл і використання доходів. 

Тема 13. Суспільне відтворення і його циклічність 

Суть суспільного відтворення і його основні риси. Відтворення 

виробничих відносин, природних ресурсів і інформації. Просте і розширене 

відтворення. Відтворення валового внутрішнього продукту. Національний 

доход, його суть, джерела і методи обчислення. Типи відтворення. 

Економічне зростання: сутність, типи і фактори. Види та джерела 

нагромадження. Капітальні вкладення і інвестиції. Споживання суспільного 

продукту. Циклічність суспільного відтворення. Види циклів. Економічні 

кризи. К.Маркс, М. Туган-Барановський, М. Кондратьєв, П. Самуельсон про 

циклічний характер економіки. 

Тема 14. Фінансово-кредитна система суспільства. Державний 

бюджет 

Суть і функції фінансів. Об’єктивна необхідність фінансів. Види 

фінансів. Фінансова система суспільства та її структура. Державний бюджет і 

його функції. Доходи та витрати державного бюджету. Дефіцит державного 

бюджету та причини його виникнення. Податки і їх класифікація. Крива 

Лаффера. Податкова система. Кредит і його необхідність. Принципи 

кредиту.Форми і функції кредиту. Кредитна система. Банківські установи. 

Функції центрального і комерційних банків. Активні і пасивні операції. 

Розрахунково- касові операції і банківські послуги. 

Тема 15. Держава в ринковій економіці 

Державне підприємництво як спосіб реалізації економічних функцій 

держави. Еволюція державного регулювання економіки. Необхідність 

втручання держави в економіку. Функції держави. Основні типи економічних 

систем. Об’єкти і суб’єкти державного регулювання економіки. Форми і 

методи державного регулювання економіки. Моделі державного регулювання 

ринкової економіки. Сутність перехідної економіки. Трансформаційні процеси 

в Україні. Сучасна економічна політика України. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка: 

Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. К.: Знання, 2015. 851 с. 

2. Ватаманюк Г.В. Економічна теорія: макро- та мікроекономіка: // З.В. 

Ватаманюк, С.М. Панчишин та ін. /Навч. посіб. К.:Видавничий дім 

“Альтернативи”, 2013. Розд. 1, 2. 

3. Економічна теорія: Підручник / За ред.. В.М. Тарасевича. Київ: Центр 

навчальної літератури, 2010. 660 с. 
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4. Економічна теорія. Макро- та мікроекономіка / За ред. З. Ватаманюка та 

С. Панчишина. К.: Альтернативи, 2012. 

5. Економічна теорія: Політекономія. Підручник / За ред. В.Д. Базилевича. 

К.: Знання-Прес, 2015. 615 с. 

6. Мельникова В.І., Клімова Н.І. Макроекономіка: Навч. посібник. К.: 

Професіонал, 2008. 

7. Мочерний С.В. Політична економія: Навч. посібник. К.: Знання-Прес, 

2002. 

8. Основи економічної теорії: Підручник / За ред. О.О. Мамалуя. К.: 

Юрінком Інтер, 2003. 

9. Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник / За ред. 

Г.Н. Климка, В.П. Нестеренка. К.: Вища шк., Знання, 1998. 

10. Політекономія: Підручник / За ред. Ю.В. Ніколенка. К.: ЦУЛ, 2002. 

11. Предборський В.А. Економічна теорія. К.: Кондор, 2003. 

 

2.2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Загальна характеристика господарського обліку 

Господарський облік та його види. Поняття «статистичного обліку», 

«оперативного обліку», «бухгалтерського обліку», «фінансового обліку» та 

«управлінського обліку». Характеристика бухгалтерського обліку, його мета, 

завдання, функції. Нормативноправове регулювання бухгалтерського обліку 

в Україні. Вимоги до ведення обліку, вимірники та користувачі облікової 

інформації. Основні та додаткові принципи ведення бухгалтерського обліку 

та складання фінансової звітності в Україні. 

Тема 2. Предмет і метод бухгалтерського обліку 

Предмет бухгалтерського обліку, його об'єкти та суб’єкти. 

Класифікація господарських засобів, джерел їх утворення (фінансування). 

Метод і методичні прийоми (елементи методу) бухгалтерського обліку. 

Тема 3. Балансове узагальнення 

Бухгалтерський баланс, його зміст і складові елементи. Сутність та 

умови визнання активів, зобов’язань і власного капіталу. Основне балансове 

рівняння. Зміни в балансі, обумовлені господарськими операціями. Форма, 

структура і зміст розділів балансу. 

Тема 4. Бухгалтерські рахунки і подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення і будова. Подвійний 

запис, його сутність і значення. Синтетичні та аналітичні рахунки та зв’язок 

між ними. Узагальнення даних поточного обліку.  

Тема 5. Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку 

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Економічний зміст та 

структура Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

Тема 6. Документування 

Документація, як спосіб первинного відображення об'єктів 

бухгалтерського обліку. Нормативно-правове забезпечення записів у 

бухгалтерському обліку. Класифікація документів. Порядок прийняття, 
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перевірки та обробки документів.  

Тема 7. Оцінка і калькуляція 

Оцінка як елемент методу бухгалтерського обліку. Порядок оцінки 

об’єктів бухгалтерського обліку. Калькуляція як елемент методу 

бухгалтерського обліку. Об’єкти обліку затрат і об’єкти калькуляції. Методи 

калькулювання та їх характеристика.  

Тема 8. Методологічні основи обліку основних господарських 

процесів 

Методи обліку і розподілу ТЗВ. Класифікація витрат, їх облік, розподіл 

та списання. Формування і облік фінансового результату від основної 

діяльності. 

Тема 9. Інвентаризація 

Інвентаризація, її види та значення. Нормативно-правове регулювання 

проведення інвентаризації на підприємстві та відображення її результатів в 

обліку. 

Тема 10. Облікові реєстри, техніка і форми бухгалтерського  

обліку 

Поняття облікових регістрів та їх класифікація. Форми ведення 

бухгалтерського обліку. Методи виправлення помилок у бухгалерському 

обліку. Сутність та складові фінансової звітності підприємств України. 

Характеристика програмних продуктів для ведення бухгалтерського обліку 

та складання звітності в Україні. Способи виправлення помилок в 

електронних документах. 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 

1. Білуха М.Т. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. Київ: 2008. 690 с.  

2. Блакита Г. В., Ромашевська Н. О.Бухгалтерський облік. Практикум. Навч. 

посіб. Київ: Центр учбової літератури, 2010. 152 с. 

3. Бруханський Р.Ф. Бухгалтерський облік. Підручник. 

Тернопіль.ТНЕУ.2016. 480 с. 

4.  Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник Київ: 

«Видавництво А.С.К.», 2007. 266 с. 

5. Гудзь Н.В., Денчук П.Н., Романів Р.В. Бухгалтерський облік. Навч. 

посіб.Тернопіль: ТНЕУ, 2012. 384 с. 

6. Кім Г.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх 

заповнення.: Навчальний посібник / Г. Г. Кім, В.В.Сопко, Г.Ю.Кім  Вид. 2-ге, 

перероб. та доп. – Київ. Центр навчальної літератури, 2006.- 480 с. 

7. Лень В.С., В.В. Гливенко. Бухгалтерський облік в Україні: основи та 

практика: навч. посіб. Київ: «Центр навчальної літератури», 2008. 608 с. 

8. Максімова В. Ф.Бухгалтерський облік: Підручник для студентів вищих 

навчальних закладів спеціальності 6.050100 «Облік і аудит». Одеса: ОНЕУ, 

2012. 670 с. 

9. Садовська І.Б., Божидарнік Т.В., Нагірська К.Є.  Бухгалтерський облік. 

Навчальний посібник. Київ: «Центр учбової літератури», 2013. 688 с. 

10. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах 

України. Київ: А.С.К., 2004. 770 с. 
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11.Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник. Київ: Знання. 

Прес, 2014. 572 с. 

 

2.3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК  
 

Розділ І 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку 

Мета та сутність бухгалтерського (фінансового) обліку. Регулювання та 

організація бухгалтерського (фінансового) обліку на підприємстві.  П(С)БО як 

методологічна основа організації обліку.Фінансова звітність підприємств. 

Облікова політика  підприємства. 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Економічна суть грошових коштів, завдання їх обліку. Організація 

грошового обігу і розрахунків підприємства. Порядок ведення грошових 

коштів в касі в національній та іноземній валюті.Облік грошових коштів по 

рахунках в банку в національній та іноземній валюті. Облік інших 

коштів.Інвентаризація грошових коштів    

Тема 3. Облік розрахунків за векселями та фінансових 

 інвестицій 

Економічна сутність та види векселів. Облік короткострокових 

векселів. Облік довгострокових векселів.Фінансові інвестиції, їх визнання, 

види та оцінка.Облік операцій з довгостроковими фінансовими інвестиціями. 

Облік операцій з поточними фінансовими інвестиціями. 

Тема 4. Облік дебіторської заборгованості 

Характеристика Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 

"Дебіторська заборгованість". Облік заборгованості за майно, що передано у 

фінансову оренду.  Облік іншої довгострокової дебіторської заборгованості. 

Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості.Облік 

заборгованості покупців і замовників, відображення її в облікових регістрах 

та звітності. Облік резервів сумнівних боргів.Облік розрахунків за авансами 

виданими.Облік розрахунків з підзвітними особами.Облік розрахунків за 

нарахованими доходами. Облік розрахунків за претензіями.Облік 

розрахунків за відшкодуванням завданих збитків.Облік розрахунків з іншими 

дебіторами. 

Тема 5. Облік виробничих запасів 

Економічний зміст запасів: визнання, завдання обліку, класифікація, 

оцінювання запасів, методи визначення собівартості. Документальне 

оформлення надходження і витрачання виробничих запасів. Організація 

складського господарства.Синтетичний та аналітичний облік виробничих 

запасів. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей.  

Тема 6. Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних  

предметів 

Економічний зміст малоцінних та швидкозношуваних предметів. Облік 

малоцінних та швидкозношуваних предметів у місцях зберігання і 
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експлуатації.Синтетичний та аналітичний облік малоцінних та 

швидкозношуваних предметів. 

Тема 7. Облік поточних біологічних активів тваринництва 

Визначення,  класифікація  і оцінка поточних біологічних активів 

тваринництва.Первинний облік наявності і руху тварин. Синтетичний  і 

аналітичний облік поточних біологічних активів тваринництва. 

Тема 8. Облік основних засобів та інших необоротних                       

матеріальних активів 

Визнання, оцінка та класифікація основних засобів.Облік наявності та 

надходження основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Облік 

ремонтів та поліпшення основних засобів. Облік зносу (амортизації) 

основних засобів та відображення в облікових регістрах та звітності. Облік 

переоцінки основних засобів.Облік орендних та лізингових 

операцій.Інвентаризація основних засобів.Бухгалтерський облік інших 

необоротних активів, які обліковуються на рахунках 11,184.    

Тема 9. Облік нематеріальних активів 

Економічна суть, класифікація та оцінка нематеріальних активів.Облік 

капітальних інвестицій в придбання (створення) нематеріальних активів. 

Облік руху нематеріальних активів.Амортизація нематеріальних 

активів.Особливості обліку гудвілу. 

Тема 10. Облік довгострокових біологічних активів 
Облік надходження довгострокових біологічних активів. Облік зміни 

вартості довгострокових біологічних активів. Облік вибуття довгострокових 

біологічних активів. Інвентаризація довгострокових біологічних активів. 

Тема 11. Облік витрат на біологічні перетворення 

Склад витрат підприємства.  Класифікація витрат за елементами та її 

звязок із класифікацією витрат за статтями калькуляції.  Характеристика 

основних методів калькулювання.Облік витрат на біологічні перетворення 

біологічних активів рослинництва. Облік витрат на біологічні перетворення 

біологічних активів тваринництва. 

Тема 12. Облік сільськогосподарської продукції 

Первісне визнання сільськогосподарської продукції. Облік вибуття 

сільськогосподарської продукції .Облік внутрігосподарського використання 

сільськогосподарської продукції.Облік товарів. 

Розділ  2 

Тема 1. Облік розрахунків з постачальниками та 

 підрядчиками 

Поняття, класифікація та оцінка зобов’язань. Сутність постачання. 

Призначення обліку розрахунків із постачальниками.Документальне 

оформлення операцій із постачальниками і підрядчиками. Облік розрахунків 

із постачальниками і підрядчиками. Нестачі при отриманні товарно-

матеріальних цінностей і їх облік. 

Тема 2. Облік кредитних операцій 

Зміст кредиту та умови його надання. Облік короткострокових позик 

банку. Облік довгострокових кредитів банку. 
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Тема 3. Облік розрахунків за страхуванням 

Облік розрахунків з пенсійним фондом за єдиним соціальним внеском. 

Облік розрахунків за загальним обов’язковим страхуванням у зв’язку з 

тимчасовою непрацездатністю. Облік розрахунків за майновим страхуванням 

Тема 4. Облік розрахунків за іншими зобов’язаннями 

Облік розрахунків  за іншими поточними зобов’язаннями та за іншими 

операціями. Облік довгострокових зобов’язань 

Тема 5. Облік капіталу підприємства та забезпечення 

 зобов’язань 

Власний капітал та його складові. Фінансовий облік статутного 

капіталу та розрахунків із засновниками. Звітність про власний капітал. 

Фінансовий облік при ліквідації товариства. Резерв сумнівних боргів. 

Резервний капітал. Резерв на виплату відпусток. Резерв на виконання 

гарантійних  зобов’язань. Облік вилученого капіталу. Облік нерозподіленого 

прибутку 

Тема 6. Облік розрахунків за податками і платежами 

Податки як соціально-економічна категорія.  Класифікація податків, її 

ознаки та види. Об'єктивна необхідність податків.  Основні функції і 

призначення  податків.  Поняття елементів податку.  Поділ податків за 

економічним змістом на прямі та непрямі.  Класифікація за ознакою органів 

державної влади, які їх встановлюють – загальнодержавні та місцеві податки. 

Синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і платежами 

Тема 7. Облік праці та її оплати 

Зміст, форми та системи оплати праці. Облік особового складу та 

відпрацьованого часу. Визначення заробітку при погодинній та відрядній 

оплаті праці. Облік нарахування  заробітної плати та розрахунків з 

працівниками. Облік утримань із заробітної плати. Облік витрат на відпустки 

працівників. Розрахунок середньої заробітної плати. 

Тема 8. Облік формування доходів витрат і фінансових результатів 

операційної діяльності підприємств 

Визначення та класифікація доходів. Первинний облік реалізації. 

Синтетичний та аналітичний облік товарів, робіт і послуг. Відображення 

процесу реалізації в реєстрах журнально-ордерної форми. Облік формування 

доходу і витрат іншої операційної діяльності 

Тема 9. Облік формування доходів, витрат і фінансових 

результатів фінансової, інвестиційної та іншої діяльності підприємств 

Облік формування доходу і витрат фінансової діяльності. Облік 

формування доходу і витрат іншої звичайної діяльності. Облік формування 

надзвичайних доходів і витрат 

Тема 10. Інвентаризація активів і зобов’язань підприємства 

Мета і завдання інвентаризації. Терміни проведення інвентаризації. 

Порядок проведення інвентаризації. Відображення результатів інвентаризації 

на рахунках бухгалтерського обліку. 
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2.4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Загальна характеристика управлінського обліку та 

методологічні основи обліку витрат виробництва 

Управлінський облік як специфічна галузь економічних знань. Суть 

системи управлінського обліку, його мета та завдання, необхідність 

впровадження на підприємствах України. Реалізація змісту управлінського 

обліку. Місце управлінського обліку в системі управління. Суть 

взаємозв’язку і взаємодії облікової функції управлінського обліку з іншими 

функціями управління в процесі прийняття рішень. Економічний зміст витрат 
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виробництва і завдання їх обліку. Класифікація витрат. Загальна 

характеристика рахунків з обліку витрат. Методи обліку витрат. 

Тема 2. Системи обліку та калькулювання за повними, змінними                          

та нормативними витратами 

       Організація обліку витрат на виробництво та калькулювання 

собівартості продукції. Структура методів обліку і калькулювання 

собівартості продукції. Прийоми калькулювання витрат та класифікація 

калькуляцій (їх види). Сутність обліку витрат та калькулювання. Переваги і 

недоліки калькулювання. Поведінка витрат і методи визначення функції 

витрат. Облік  і  калькулювання за повними витратами (система «абзорпшен-

кост»).Облік  і  калькулювання за змінними витратами (система «директ-

кост»). Облік  і  калькулювання за нормативними витратами (система 

«стандарт-кост»). 

Тема 3,4.  Облік витрат на організацію виробництва та управління.   

Облік основного виробництва в аграрних формуваннях 

Облік та розподіл загальновиробничих витрат та облік 

адміністративних витрат. Методика визначення фактичної собівартості  

продукції рослинництва і тваринництва та  визначення  різниці  між  сумою  

справедливої  вартості виробленої  продукції  й  додаткових  біологічних  

активів  і  понесеними  фактичними  витратами  на  їх  виробництво. 

Тема 5. Облік промислових виробництв в аграрних  

формуваннях 

Види  промислових  виробництв  у  сільському  господарстві  та  їх  

значення  та  завдання  обліку. Об’єкти  і  методи  обліку  витрат. 

Номенклатура  і  зміст  статей  витрат  промислових  виробництв. 

Первинний,  аналітичний і синтетичний  облік витрат  і  виходу  продукції  

промислових  виробництв. 

Тема 6. Облік допоміжних та обслуговуючих виробництв в  

аграрних формуваннях 
Види допоміжних виробництв та їх роль в обслуговуванні основних  

галузей сільськогосподарського виробництва. Документальне оформлення та 

облік витрат у ремонтній майстерні.  Облік витрат на роботу автомобільного 

транспорту. Облік витрат електро-, водо-, тепло-, газопостачання. 

Обчислення собівартості робіт і послуг допоміжних виробництв. 

Методологічні основи  і завдання  обліку  в обслуговуючих виробництвах і 

господарствах. Види обслуговуючих господарств та об'єкти   обліку. Облік 

витрат і доходів у обслуговуючих виробництвах і господарствах. 

Тема 7.  Аналіз взаємозв’язку витрат,  обсягу діяльності та  

прибутку підприємства 
Методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку. 

Аналіз впливу зміни витрат та обсягу виробництва і реалізації продукції на 

прибуток підприємства. Визначення точки беззбитковості за допомогою 

системи рівнянь. Сутність ефекту операційного левериджу. 
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Тема 8.  Аналіз релевантності інформації для  прийняття  

управлінських рішень 
Сутність релевантного підходу у процесі прийняття управлінських 

рішень. Типи управлінських рішень. Аналіз інформації у процесі прийняття 

операційних управлінських рішень. Оптимальне використання ресурсів в 

процесі прийняття управлінських рішень. 

Тема 9.  Бюджетування 
Суть та об’єкти бюджетування. Види бюджетів. Бюджетне планування.  

Особливості складання бюджету виробництва у сільськогосподарських 

підприємствах. Бюджетний контроль і аналіз виконання бюджетів. 

Тема 10.  Облік за центрами відповідальності 
Сутність центрів відповідальності. Типи центрів відповідальності. 

Оцінка діяльності центрів відповідальності. Трансфертне ціноутворення. 

Контроль та внутрішня звітність за центрами відповідальності. 
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10. Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку біологічних активів і 

сільськогосподарської продукції за ринковою (справедливою) вартістю // 

Облік і аудит № 1, 2008 . С. 5-22. 

11. Методичні рекомендації з планування, обліку і калькулювання 

собівартості продукції (робіт, послуг) сільськогосподарських підприємств. 

Затверджено наказом Міністерства аграрної політики України 18.05.2001 

р. №132 // Бухгалтерський облік і аудит. 2001. №18. с. 20-42. 

 

2.5. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ 

 

Тема 1. Роль обліку в реалізації системи оподаткування 

Система оподаткування в Україні. Суть податкового обліку і його 

основні завдання. Сутність та основні функції податків. Податкова система в 

Україні та її побудова. Основні принципи податкової політики. Класифікація 

податків: загальнодержавні податки і збори, місцеві податки і збори, прямі та 

непрямі податки. Податковий облік в системі господарського обліку.  

Тема 2. Облік і звітність за податком на додану вартість 

Податок на додану вартість: зміст, об’єкти та ставки оподаткування, 

механізм справляння. Первинний, аналітичний і облік податку на додану 

вартість. Електронне адміністрування ПДВ. Синтетичний облік податку на 

додану вартість. Методика складання звітності про податок на додану 

вартість. 

Тема 3. Облік і звітність за податком на прибуток 

Об’єкт, база та ставки оподаткування податком на прибуток. Облік 

валових доходів. Облік валових витрат. Облік амортизації основних фондів і 

нематеріальних активів.Облік оподатковуваного прибутку підприємства. 

Методика заповнення декларації про прибуток підприємства. 

Тема 4.  Податковий облік і звітність за податком на доходи фізичних 

осіб та єдиним соціальним внеском 

Поняття і механізми, що використовуються в оподаткуванні доходів 

фізичних осіб. Методика обліку і звітності за податком на доходи фізичних 

осіб.Облік та звітність за єдиним соціальним внеском. Поняття податкового 

агента. Ставки та порядок нарахування податку на доходи фізичних осіб. 

Пільги в оподаткуванні податком на доходи фізичних осіб. Податкова 

звітність за за податком на доходи фізичних осіб. Порядок нарахування 

єдиного соціального внеску. Звітність за єдиним соціальним внеском. 

Тема 5.  Облік і звітність за іншими загальнодержавними                      

податками і зборами  

Облік і звітність за акцизним податком. Облік і звітність за 

екологічним податком. Облік і звітність за рентною платою. Податковий 

облік мита. Порядок нарахування, обліку і звітності з акцизного збору. 

Акцизні марки. Пільги з акцизного податку. Порядок нарахування, обліку і 

звітності з екологічного податку. Платники та методика нарахування мита. 

Платники та перелік об’єктів нарахування і сплати рентної плати. 
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Тема 6.  Облік і звітність за місцевими податками і зборами  

Облік і звітність за податком на майно. Нарахування та сплата збору за 

місця для паркування транспортних засобів. Податковий облік туристичного 

збору. Порядок нарахування і сплати земельного податку. Порядок 

нарахування і сплати податку на майно, відмінного від земельної ділянки. 

Механізм нарахування і сплати збору за місця для паркування транспортних 

засобів. Механізм нарахування і сплати туристичного збору. 

Тема 7. Облік і звітність за єдиним податком у межах спеціального 

режиму оподаткування 

Суть спеціального режиму оподаткування. Облік і звітність за єдиним 

податком у платників 1 і 2 груп. Облік і звітність за єдиним податком у 

платників 3 групи. Облік і звітність за єдиним податком у платників 4 групи. 

Порядок нарахування та обліку єдиного податку при спеціальному режимі 

оподаткування у сільськогосподарських товаровиробників. Облік 

нарахування та сплати єдиного податку. Порядок ведення податкового обліку 

при застосуванні спрощеної системи оподаткування. Книга обліку доходів і 

витрат. 
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2.6. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ 

 

Тема 1.Теоретичні основи і принципи організації контролю  

в Україні 

Історичні передумови розвитку контролю в Україні. Сутність, завдання 

і функції контролю. Класифікація організаційних форм і видів контролю. 

Внутрішньогосподарський (внутрішній) контроль і його функції. Права, 

обов’язки і відповідальність посадових осіб, які здійснюють функції 

контролю.  

Тема 2. Організація і методика контролю і ревізії 

Зміст, предмет та об’єкти контролю. Метод та методичні прийоми 

контролю. Метод та методичні прийоми аудиту. Суть і зміст методичних 

прийомів та аудиторських процедур. Характеристика документальних 

прийомів контролю. Характеристика органолептичних (фактичних) прийомів 

контролю. Класифікація ревізії фінансово-господарської діяльності. 

Класифікація інвентаризацій, та їх роль у проведені ревізії. 

Тема 3. Організація і планування  контрольно-ревізійної                             

роботи 

Планування контрольно-ревізійної роботи. Основні етапи проведення 

ревізії. Узагальнення і оформлення результатів ревізії. Прийняття рішень за 

результатами ревізії та контроль за їх виконанням  

Тема 4. Контроль і ревізія грошових коштів 

Завдання, послідовність, джерела ревізії грошових коштів. Ревізія каси 

та дотримання умов зберігання грошових коштів. Контроль і ревізія касових 

операцій. Контроль і ревізія операцій з рахунків у банках. Контроль і ревізія 

інших грошових коштів. 

     Тема 5. Контроль і ревізія розрахункових і кредитних операцій 
Завдання, джерела інформації  та послідовність контролю 

розрахункових операцій. Ревізія розрахунків з покупцями та замовниками,  

постачальниками та підрядчиками. Ревізія розрахунків з підзвітними 

особами. Ревізія розрахунків з різними дебіторами і кредиторами. Ревізія 

розрахунків по претензіях і відшкодуванню матеріальних збитків. Контроль і 

ревізія кредитних операцій. 

Тема 6. Контроль і  ревізія розрахунків з оплати праці 

Завдання,  джерела та послідовність проведення ревізії праці та її 

оплати. Організація внутрішньогосподарського контролю праці та її оплати. 

Контроль організації, нормування та використання трудових ресурсів. 

Контроль і ревізія розрахунків з оплати праці. 

Тема 7. Контроль і ревізія основних засобів та нематеріальних 

активів 

Завдання, джерела і черговість контролю.  Контроль дотримання умов 

збереження основних засобів. Контроль операцій по руху основних засобів. 

Контроль правильності нарахування зносу (амортизації) основних засобів. 

Особливості ревізій нематеріальних активів.  

Тема 8. Контроль і ревізія запасів 

Завдання, джерела інформації та черговість контролю. Ревізія умов 
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збереження товарно-матеріальних цінностей. Ревізія операцій щодо 

надходження та витрачання товарно-матеріальних цінностей. Завдання, 

джерела інформації та послідовність ревізії поточних біологічних активів. 

Фактичний контроль поточних біологічних активів тваринництва. 

Документальний контроль руху тварин та стану зооветеринарного, 

бухгалтерського та статистичного обліку і звітності про наявність і рух 

тварин. Особливості ревізії малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

Тема 9. Контроль і ревізія витрат на виробництва та собівартості 

реалізації 

Завдання, джерела, послідовність  контролю. Контроль і ревізія витрат 

на виробництво і собівартості продукції. Контроль і ревізія основного 

виробництва. Контроль і ревізія загальновиробничих і адміністративних 

витрат. 

Тема 10. Контроль і ревізія доходів, результатів діяльності,                       

власного капіталу  та забезпечення зобов’язань 

Контроль і ревізія доходів. Контроль і ревізія фінансових результатів. 

Контроль і ревізія операцій з власним капіталом та забезпечення зобов’язань. 

Тема 11. Контроль і ревізія бухгалтерського обліку і фінансової               

звітності та дисципліни виконання 

Завдання, джерела і послідовність проведення контролю. Перевірка 

стану організації та ведення обліку і фінансової звітності і дисципліни 

виконання. 
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2.7. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 1. Загальні основи оподаткування 

Податки як соціально-економічна категорія.  Класифікація податків, її 

ознаки та види. Об'єктивна необхідність податків.  Основні функції і 

призначення  податків.  Поняття елементів податку.  Поділ податків за 

економічним змістом на прямі та непрямі.  Класифікація за ознакою органів 

державної влади, які їх встановлюють – загальнодержавні та місцеві податки. 

Основні напрямки регулювання економіки та соціальної сфери. Методи 

побудови податкових ставок.  

Тема 2. Організація податкової системи 

Податки в системі державних доходів. Податкова політика. Податкова 

система України. Принципи організації податкової системи. Чинники, що 

визначають структуру податкової  системи. 

Тема 3. Державна податкова служба України 

Органи Державної податкової служби України та їх завдання. Функції 

ДПС України. Функції державного та базового рівня Державної податкової 

служби. Податкова дисципліна та податкова робота. 

Тема 4. Податок на додану вартість в системі непрямого 

оподаткування 
ПДВ як форма універсального акцизу: сутність та фіскальна роль. 

Платники ПДВ та об’єкт оподаткування. База оподаткування та ставки ПДВ. 

Пільги в оподаткуванні ПДВ. Механізм нарахування та сплати ПДВ. 

Автоматичне відшкодування ПДВ. Система електронного адміністрування 

податку на додану вартість. 

Тема 5. Акцизний податок та особливості його справляння 

 Акцизний податок як форма специфічного акцизу. Платники 

акцизного податку та об’єкт оподаткування. Механізм обчислення акцизного 

податку. Маркування підакцизних товарів. Порядок та терміни сплати 

акцизного податку. 

Тема 6. Мито в системі непрямого оподаткування 
Роль митного тарифу у системі регуляторних інструментів держави. 

Роль митної вартості в системі митного оподаткування та порядок її 

визначення. Система митного оподаткування в Україні. Митні збори як 

різновид митних платежів. Митні пільги. 

Тема 7. Податок на прибуток 

Платники податку та об’єкт оподаткування. Амортизація основних 

засобів з метою визначення розміру податку на прибуток. Звітність, порядок 
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нарахування та терміни сплати податку на прибуток. Ставки податку, 

податковий період, врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування у 

результатах наступних податкових періодів. 

Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) 
Податкові пільги та особливості їх застосування. Податкові знижки з 

ПДФО. Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку 

до бюджету. Оподаткування доходів фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності. 

Тема 9. Рентна плата та екологічний податок 

Види рентної плати, їх ставки, об’єкти оподаткування, база 

оподаткування, порядок обчислення та строки сплати. Платники 

екологічного податку, ставки податку, порядок обчислення та сплати. 

Тема 10. Місцеві податки і збори 

Поняття податку на майно, платники, ставки та порядок його сплати. 

Місцеві збори: збір за місця для паркування транспортних засобів; 

туристичний збір.  

Тема 11. Спрощена система оподаткування суб’єктів малого 

підприємництва 

Економічна сутність, значення та порядок переходу на спрощену 

систему оподаткування. Застосування спрощеної системи оподаткування для 

підприємців-фізичних осіб. Застосування спрощеної системи оподаткування 

для підприємців-юридичних осіб. 

Тема 12. Єдиний соціальний внесок 
Правове забезпечення єдиного соціального внеску на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Платники єдиного 

соціального внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 

та їх облік. Права та обов'язки платника єдиного внеску. Порядок 

нарахування, обчислення і сплати єдиного внеску, штрафні санкції. 

Тема 13. Ухиляння від податків і перекладання податків 

Економічна сутність, причини та наслідки ухилення від оподаткування 

в Україні. Легальні способи несплати податків. Незаконні методи мінімізації 

податкових  платежів. Відповідальність за порушення податкового 

законодавства в Україні. 

Тема 14. Податкова політика в системі державного регулювання 

економіки 
Податкова політика як один з методів державного регулювання 

економіки. Макроекономічне регулювання. Мікроекономічне регулювання 

податкової політики. Податки та інфляція. 
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2.8. ОБЛІК В БАНКАХ 

 

Тема 1. Загальні основи і принципи бухгалтерського обліку                                     

в банках 

Система бухгалтерського обліку в банках та її складові: підсистема 

фінансового обліку; підсистема управлінського обліку; підсистема 

податкових розрахунків. Організація та забезпечення операційної діяльності 

в банках. Первинні документи, регістри синтетичного та аналітичного обліку. 

Характеристика та особливості побудови плану рахунків бухгалтерського 

обліку в банках. Концепції фінансового обліку та звітності, що 

застосовуються в банках України Облікова політика банку. 

Тема 2. Облік капіталу 

Характеристика капіталу комерційного банку як залишкового інтересу 

банку в активах за вирахуванням зобов’язань. Облік операцій з формування 

статутного капіталу банку. Облік операцій із власними акціями. Облік 

емісійних різниць. Облік розрахунків з акціонерами банку. Облік 

субординованого боргу та інших складових капіталу банку.  

Тема 3. Облік доходів і витрат  

Класифікація доходів і витрат банку та відображення класифікаційних 
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груп у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків. Облік доходів і витрат 

на основі базових принципів МСБО. Правила обліку доходів (витрат). 

Загальні принципи відображення в бухгалтерському обліку доходів. Загальні 

принципи відображення в бухгалтерському обліку витрат. Порядок 

нарахування доходів і витрат. Порядок закриття рахунків доходів і витрат. 

Визначення фінансового результату діяльності банку. Облік операцій з 

формування фондів комерційного банку за рахунок нерозподіленого 

прибутку. 

Тема 4. Облік касових операцій 

Організація роботи з готівкового обігу установами банків України. 

Характеристика касових операцій. Порядок забезпечення та облік операцій з 

підкріплення банків готівкою. Інкасація грошової виручки. Касові операції 

банків із клієнтами та методика бухгалтерського обліку. Облік операцій, що 

проводяться вечірніми касами та касами перерахунку. Ревізія каси, 

відображення в обліку результатів ревізії. 

Тема 5. Облік розрахункових операцій  

Відкриття банками рахунків клієнтів та використання коштів за цими 

рахунками. Принципи організації безготівкових розрахунків. Облік 

розрахунків з використанням платіжних доручень, платіжних вимог-

доручень та платіжних вимог. Облік розрахунків з використанням 

розрахункових чеків та акредитивів. Облік розрахунків з використанням 

платіжних карток. Організація документообігу та обліку розрахункових 

операцій з використанням в розрахунках системи «клієнт – банк». 

Особливості обліку безготівкових розрахунків у системі електронних 

міжбанківських розрахунків (система електронних платежів — СЕП). 

Тема 6. Облік депозитних операцій  

Класифікація депозитів за економічним змістом і термінами 

використання коштів. Відображення класифікаційних груп депозитних 

операцій у Плані рахунків бухгалтерського обліку банків України. Активні і 

пасивні депозитні операції та відображення результатів їх проведення у 

фінансовій звітності. Облік залучених вкладів (депозитів) клієнтів банку. 

Облік нарахованих і сплачених доходів за вкладними (депозитними) 

операціями.  

Тема 7. Облік операцій банку із кредитування 

Класифікація кредитних операцій та номенклатура рахунків, 

призначених для їх обліку. Облік кредитних операцій. Бухгалтерський облік 

забезпечення кредитних операцій. Облік погашення заборгованості за 

наданими кредитами. Облік формування та використання резерву для 

відшкодування можливих втрат за кредитними операціями банків. Облік 

доходів за кредитними операціями. Особливості бухгалтерського обліку 

окремих видів кредитних операцій. Порядок відображення в обліку операцій 

репо, факторингових операцій та операцій з урахуванням векселів, іпотечних 

кредитів.  

Тема 8. Облік операцій банку із цінними паперами 

Загальні підходи до оцінки і класифікації цінних паперів, що 

обліковуються в банківському портфелі. Принципи та базові засади обліку 
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операцій банку з цінними паперами. Облік цінних паперів у торговому 

портфелі банку. Облік цінних паперів у портфелі банку на продаж. Облік 

цінних паперів у портфелі банку до погашення. Облік інвестицій в 

асоційовані та дочірні компанії. Облік доходів і витрат банку за операціями з 

цінними паперами. 

Тема 9. Облік операцій в іноземній валюті 

Сутність та основи побудови обліку валютних операцій. Класифікація 

операцій банку з іноземною валютою. Основи облікової процедури за 

операціями з іноземною валютою. Валютна позиція банку. Облік операцій, 

які впливають на розмір відкритої валютної позиції банку. Відображення в 

обліку операцій з купівлі-продажу іноземної валюти (готівкові і 

безготівкові). Облік результату від операцій з іноземною валютою. 

Тема 10. Облік операцій банку з основними засобами та 

нематеріальними активами  

Критерії визнання основних засобів і нематеріальних активів у 

бухгалтерському обліку. Облік операцій з придбання, створення основних 

засобів і нематеріальних активів. Відображення в обліку операцій з 

поліпшення основних засобів та вдосконалення нематеріальних активів. 

Облік операцій з переоцінки основних засобів. Облік амортизації основних 

засобів і нематеріальних активів. Облік операцій з вибуття основних засобів і 

нематеріальних активів. Інвентаризація основних засобів і нематеріальних 

активів, відображення в обліку результатів інвентаризації. 

Тема 11. Облік операцій з лізингу 

Економічна сутність та характеристика лізингових операцій 

комерційного банку. Облік операцій з фінансового лізингу. Облік операцій з 

оперативного лізингу. Продаж необоротного активу з укладенням угоди про 

його одержання продавцем у лізинг. 

Тема 12. Фінансова звітність комерційних банків 

Мета і необхідність подання звітності комерційними банками. Вимоги 

національних стандартів до складу та елементів фінансової звітності. 

Принципи підготовки фінансової звітності банків. Розкриття інформації у 

фінансовій звітності. Засоби забезпечення достовірності звітних даних. 

Підготовка облікових даних для складання фінансової звітності. Основи 

побудови та подання звітності банків. Терміни подання звітності банків. 
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3. ПИТАННЯ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ЕКЗАМЕН 

3.1. ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ 

1. Назвіть основні етапи розвитку економічної теорії. 

2. Які відмінності між економічною теорією і політичною економією? 

3. Розкрийте суть концепцій: меркантилізм, фізіократи, маржиналізм, 

монетаризм, кейнсіанство. 

4. Які функції виконує економічна теорія? 

5. В чому сутність економічного закону? 

6. Як ви розумієте механізм дії і механізм використання економічних 

законів? 

7. У чому суть і роль суспільного виробництва? 

8. Які основні фактори процесу виробництва, їх зміст? 

9. Поясніть суть кривої виробничих можливостей. 

10. Що таке економічні інтереси, їх роль у соціально-економічному розвитку? 

11. Що таке суспільний продукт і його структура? 

12. У чому полягає сутність моделі: виробництво – обмін – споживання? 

13. Які є типи суспільного відтворення, їх суть. 

14. Що таке економічна система, її сутність і цілі. 

15. Назвіть основні типи економічних систем і їх структурні елементи. 

16. Розкрийте сутність системи вільного ринку. 

17. Розкрийте сутність системи централізовано-планової економіки. 

18. Розкрийте сутність сучасної ринкової економічної системи. 

19. Поясніть місце відносин власності в системі економічних відносин. 

20. Які є форми власності в Україні? 

21. Які умови виникнення товарного виробництва? 

22. Які відмінності між конкретною і абстрактною працею? 

23. Назвіть основні причини виникнення грошей. 

24. Охарактеризуйте основні теорії виникнення грошей. 

25. У чому полягає суть грошей. 
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26. Розкрийте суть основних функцій грошей. 

27. Які є типи грошових систем. 

28. Які особливості паперових і кредитних грошей. 

29. Розкрийте суть закону обігу грошей. 

30. Що таке «споживчий кошик» і як його розраховують. 

31. Що таке ринок і за яких умов він виникає? 

32. Назвіть риси сучасної економіки в Україні. 

33. Назвіть функції ринку і розкрийте їх зміст. 

34. Що таке економічна свобода? 

35. Які функції в ринковій економіці виконують підприємці? 

36. Дайте визначення поняття «ринкова інфраструктура». 

37. Назвіть функції ринкової інфраструктури. 

38. Для чого запроваджується біржова торгівля. 

39. Які функції виконують угоди біржової торгівлі. 

40. Чому в сучасному ринковому господарстві України існують тіньові 

відносини і зв’язки. 

41. Розкрийте сутність і структуру тіньового сектору економіки. 

42. Які ознаки характеризують підприємство? 

43. Що таке концентрація виробництва? 

44. Які нормативні акти регулюють діяльність підприємства? 

45. Які знаєте типи і види підприємств? 

46. Дайте загальну характеристику підприємництва. 

47. Дайте порівняльну характеристику класичної та іноваційної моделей 

підприємництва. 

48. За якою ознакою підприємства поділяють на малі, середні і великі? 

49. Яке місце в системі підприємництва займають малі підприємства? 

50. За якою ознакою поділяють капітал на постійний і змінний? 

51. Що таке основний і оборотний капітал? 

52. Що таке оборот капіталу? 

53. Які знаєте види зносу основних фондів? 

54. Розкрийте зміст основних методів нарахування амортизації. 

55. Які знаєте показники забезпеченості основними фондами? 

56. Що таке витрати виробництва? 

57. Які об’єктивні причини зумовлюють формування витрат виробництва? 

58. Розкрийте сутність понять «постійні витрати» і «змінні витрати» . 

59. У чому полягають особливості формування собівартості в різних галузях 

економіки? 

60. Дайте кількісне та якісне визначення категорії «прибуток». 

61. Яку економічну роль відіграє прибуток? 

62. Який економічний зміст норми прибутку? 

63. Розкрийте суть поняття «ефективність». Які ви знаєте види ефективності. 

64. Які особливості сільського господарства як галузі? 

65. Які є види сільськогосподарських підприємств? 

66. Які існують форми власності на землю? 

67. Дайте визначення поняття «земельна рента» і чим вона відрізняється від 

поняття «орендна плата». 
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68. Які види диференційної ренти ви знаєте і в чому їх відмінності? 

69. Подайте визначення і структуру АПК. 

70. Охарактеризуйте основні сфери АПК. 

71. Дайте оцінку аграрної реформи в Україні. 

72. Розкрийте сутність трудових ресурсів. 

73. В чому полягає соціально-економічна суть зайнятості? 

74. Розкрийте суть ринку праці, які умови його існування. 

75. У чому полягає специфіка робочої сили як товару? 

76. Які чинники визначають попит і пропозицію на ринку праці? 

77. Які знаєте види безробіття, в чому їх суть? 

78. Проаналізуйте причини безробіття в Україні. 

79. Що таке система соціального захисту населення у сфері зайнятості? 

80. За допомогою яких методів держава регулює рівень зайнятості? 

81. Що таке мотивація праці? 

82. Які знаєте потреби працівника і подайте їх відповідно до ієрархії? 

83. Охарактеризуйте види доходів і відмінності між ними. 

84. Дайте визначення заробітної плати. 

85. Розкрийте зміст, форми і системи заробітної плати. 

86. Що таке номінальна і реальна заробітна плата? 

87. Охарактеризуйте види прибутку. 

88. Які причини диференціації доходів у суспільстві? 

89. Що таке суспільне відтворення? Охарактеризуйте його типи. 

90. Зобразіть графічно і поясніть причини економічного циклу. 

91. Дайте визначення і характеристику таких фаз економічного циклу: криза, 

депресія, пожвавлення, піднесення, рецесія. 

92. Назвіть основні важелі державного антициклічного регулювання 

економіки. 

93. Дайте визначення державного бюджету і розкрийте його функції. 

94. Що таке бюджетний дефіцит? Дайте характеристику його формам? 

95. Що таке податкова система? 

96. Які функції та операції здійснює центральний банк? 

97. Поясніть функціональне призначення комерційних банків. 

98. Яка особливість державного регулювання економіки в Україні? 

99. У чому полягає суть сучасної глобалізації світогосподарських зв’язків? 

100. Назвіть чинники, що породжують глобальні проблеми. 

 

3.2. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК  

1. Висвітліть поняття обліку, його види та значення. 

2. Розкажіть про виникнення господарського обліку та етапи його розвитку. 

3.  Розкрийте види господарського обліку та дайте їх характеристику.  

4. Які вимірники використовуються в обліку, розкрийте їх суть і 

призначення?  

5.  Розкрийте поняття бухгалтерського обліку, висвітліть його значення та 

види.  

6. Які основні принципи бухгалтерського обліку ? 

7. Як здійснюється організація бухгалтерського обліку на підприємстві? 
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8. Що є предметом та об’єктами бухгалтерського обліку?  

9. Висвітліть класифікацію господарських засобів за складом і розміщенням.  

10. Висвітліть класифікацію господарських засобів за джерелами 

формування.  

11.  Що таке метод бухгалтерського обліку? 

12.  Дайте характеристику основних елементів методу бухгалтерського 

обліку.  

13. Розкрийте будову і зміст бухгалтерського балансу. 

14. Висвітліть поняття бухгалтерського балансу, його зміст і структуру.  

15. Яка суть змін в балансі, зумовлених господарськими операціями? 

16. Розкрийте поняття бухгалтерських рахунків, їх призначення і будову.  

17. Висвітліть поняття баланс «брутто» і баланс «нетто».  

18. Розкрийте взаємозв’язок бухгалтерського балансу із бухгалтерськими 

рахунками. 

19. Проведіть класифікацію бухгалтерських рахунків за відношенням до 

балансу.  

20.  Вкажіть призначення і будову оборотних відомостей звичайної та 

контокорентної форми.  

21. Висвітліть суть подвійного запису.  

22.  Що таке кореспонденція рахунків і кореспондуючі рахунки?  

23. Охарактеризуйте синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.  

24.  Як здійснюється узагальнення даних обліку за допомогою оборотних 

відомостей звичайної форми? 

25. Яка будова оборотних відомостей за аналітичними рахунками? 

26.  Як здійснюється узагальнення даних обліку за допомогою шахових 

оборотних відомостей, їх будова, недоліки та переваги.  

27.  Висвітліть класифікацію рахунків за економічним змістом.  

28. Охарактеризуйте План рахунків,його призначення і будову. 

29.  Висвітліть класифікацію рахунків за призначенням і структурою.  

30. Розкрийте узгодженість Плану рахунків з основними формами фінансової 

звітності 

31. Висвітліть класифікацію рахунків за ступенем деталізації облікової 

інформації.  

32. Які реквізити бухгалтерських документів є основними? 

33.  Висвітліть суть документування господарських операцій та його значення 

в бухгалтерському обліку.  

34.  Проведіть класифікацію бухгалтерських документів. 

35.  Розкрийте порядок складання і оформлення бухгалтерських документів.  

36.  Висвітліть основні вимоги до бухгалтерських документів.  

37.   Що таке документообіг і зберігання документів? 

38.  Як здійснюється бухгалтерська обробка документів? 

39.  Яка роль оцінювання в системі бухгалтерського обліку? 

40.  Що таке оцінка об'єктів обліку - активів, зобов'язань, капіталу, 

господарських процесів? 

41. Висвітліть суть калькуляції як одного із елементів методу бухгалтерського 

обліку.  
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42.  Калькулювання як способу вимірювання собівартості, її розрахунок, 

визначення величини витрат на виготовлену продукцію, виконані роботи 

чи надані послуги.  

43.  Охарактеризуйте методи калькулювання та дайте їх характеристику. 

44.  Висвітліть облік процесу заготівлі і придбання матеріальних цінностей.  

45.  Розкрийте методику обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат. 

46. Висвітліть основи обліку придбання основних засобів.  

47.  Розкрийте економічний зміст і відображення в обліку процесу 

виробництва.  

48.  Висвітліть основи процесу реалізації та обліку збутових операцій.  

49.  Що таке облікові реєстри, висвітліть види і форми облікових реєстрів?  

50.  Які існують форми бухгалтерського обліку, їх суть і призначення? 

 

3.3. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК  

1. Охарактеризуйте облік касових операцій підприємства. 

2. Як ведеться облік  коштів на рахунках підприємства у банках в 

національній валюті? 

3. Вкажіть особливості обліку грошових коштів на інших поточних 

рахунках підприємства в банку. 

4. Розкрийте особливості обліку інших коштів підприємства. 

5. Розкрийте економічний зміст та класифікацію фінансових інвестицій. 

6. Вкажіть особливості обліку фінансових інвестицій за амортизованою 

собівартістю. 

7. Охарактеризуйте облік доходів і витрат, які виникають у ході 

інвестиційної діяльності. 

8. Як ведеться облік розрахунків підприємства з покупцями та 

замовниками? 

9. Вкажіть особливості створення та обліку резерву сумнівних боргів.  

10. Як здійснюється бухгалтерський облік розрахунків підприємства за 

наданими авансами? 

11. Як ведеться облік розрахунків підприємства  з підзвітними особами? 

12. Розкрийте суть обліку розрахунків підприємства за нарахованими 

доходами 

13. Вкажіть особливості обліку розрахунків підприємства за претензіями 

14. Розкрийте суть обліку  розрахунків з відшкодування матеріального 

збитку. 

15. Розкрийте економічний зміст та класифікацію основних засобів та інших 

необоротних активів. 

16. Як визначається оцінка основних засобів? 

17. Як ведеться облік  надходження основних засобів? 

18. Охарактеризуйте синтетичний облік фінансових інвестицій. 

19. Висвітліть облік вибуття основних засобів підприємства. 

20. Як проводиться переоцінка основних засобів підприємства? 

21. Які застосовуються методи нарахування амортизації основних засобів? 

22. Розкрийте суть обліку  основних засобів в оренді. 

23. Висвітліть облік нематеріальних активів підприємства. 
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24. Розкрийте економічний зміст та оцінку запасів сільськогосподарських 

підприємств. 

25. На підставі яких первинних документів оформляється надходження і 

використання готової продукції рослинництва? 

26. На підставі яких первинних документів оформляється надходження і 

використання готової продукції тваринництва. 

27. Як ведеться облік запасів на складах? 

28. Розкрийте суть формування доходу і витрат іншої звичайної діяльності на 

підприємстві. 

29. Висвітліть синтетичний і аналітичний облік готової продукції 

30. На підставі яких первинних документів оформляється надходження 

виробничих запасів? 

31. Вкажіть мету та завдання інвентаризацій 

32. Дайте характеристику синтетичного і аналітичного обліку виробничих 

запасів? 

33. Як ведеться облік малоцінних та швидкозношуваних предметів? 

34. Як обліковують товари?. 

35. Розкрийте економічний зміст і охарактеризуйте об’єкти бухгалтерського 

обліку поточних біологічних активів тваринництва. 

36. Як здійснюється оцінка і порядок документального оформлення 

надходження припроду? 

37. Як здійснюється оцінка і порядок документального оформлення  

визначення приросту тварин? 

38. Дайте характреристику рахунків для обліку і узагальнення інформації про 

наявність та рух поточних біологічних активів тваринництва. 

39. Висвітліть синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці  

40. Як ведеться облік розрахунків за єдиним соціальним внеском? 

41. Особливості визнання та класифікації доходів підприємства. 

42. Розкрийте суть обліку  розрахунків пов’язаних з орендою земельних паїв. 

43. Охарактеризуйте  рахунок 63 «Розрахунки з постачальниками та 

підрядниками» 

44. Вкажіть особливості відображення розрахунків з постачальниками та 

підрядниками в облікових реєстрах. 

45. Розкрийте суть, види кредиту та порядок укладання кредитних угод 

46. Як ведеться облік операцій з  векселями? 

47. У яких документах ведеться первинний облік розрахунків з оплати праці? 

48. Як відображаються нестачі при отриманні товарно-матеріальних 

цінностей? 

49. Вкажіть особливості обліку розрахунків за майновим страхуванням 

50. Як ведеться обік розрахунків за виданими векселями? 

51. Розкрийте суть обліку  розрахунків за іншими поточними зобов'язаннями (рахунки 

67,68) 
52. Як здійснюється узагальнення і групування даних з оплати праці? 

53. Висвітліть порядок нарахування та облік допомоги з тимчасової 

непрацездатності, оплати за час відпустки та інших соціальних витрат. 

54. Опишіть облік утримань із заробітної плати 
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55. Розкрийте суть обліку  інших довгострокових зобов'язань (рахунки 53, 55) 

56. Висвітліть первинний облік реалізації готової продукції, товарів, робіт і 

послуг на сільськогосподарських підприємствах. 

57. Як ведеться облік зареєстрованого капіталу підприємства. 

58. Висвітліть синтетичний і аналітичний облік реалізації готової продукції, 

товарів, робіт і послуг. 

59. Розкрийте суть обліку нерозподілених прибутків, непокритих збитків 

підприємства. 

60. Висвітліть синтетичний та аналітичний облік розрахунків за податками і 

платежами 

61. Як ведеться облік резервів підприємства 

62. Висвітліть особливості фінансового обліку при ліквідації товариства 

63. Розкрийте суть обліку  вилученого капіталу підприємства. 

64. Як здійснюється розрахунок середньої заробітної плати? 

65. Вкажіть терміни проведення інвентаризацій на сільськогосподарських 

підприємствах. 

66. Розкрийте порядок проведення інвентаризацій 

67. Як відображаються результати інвентаризацій на рахунках 

бухгалтерського обліку? 

68. Як здійснюється облік особового складу та відпрацьованого часу?  

69. Розкрийте суть обліку  формування доходу і витрат фінансової діяльності 

підприємства. 

70. Висвітліть суть фінансової та операційної оренда, та їх обліку. 

71. Охарактеризуйте облік цільового фінансування і цільових надходжень. 

72. Висвітліть особливості обліку на позабалансових рахунках. 

73. Перерахуйте та опишіть види утримань із заробітньої плати працівника. 

 

3.4. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 
1.  Розкрийте суть управлінського обліку, його цілі та функції.  

2.  Охарактеризуйте економічний зміст витрат виробництва і завдання їх 

обліку. 

3.  Опишіть класифікацію витрат в системі управлінського обліку  

4. Розкрийте суть класифікації витрат за елементами та її зв'язок із 

класифікацією витрат за статтями калькуляції. 

5.  Дайте загальну характеристика рахунків з обліку витрат. 

6.  Охарактеризуйте поведінку витрат і методи визначення функції витрат. 

7.  Розкрийте суть обліку і  калькулювання за повними витратами (система 

«абзорпшен-кост»). 

8. Розкрийте суть обліку і  калькулювання за змінними витратами (система 

«директ-кост»).  

9. Розкрийте суть обліку  і  калькулювання за нормативними витратами 

(система «стандарт-кост»). 

10.  В чому суть попроцесного, позамовного, попередільного та 

нормативного методу обліку витрат? 

11. Охарактеризуйте первинний, аналітичний  і синтетичний облік 

загальновиробничих витрат та їх розподіл.  
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12. Охарактеризуйте первинний, аналітичний  і синтетичний облік 

адміністративних витрат та порядок їх списання. 

13. Охарактеризуйте первинний, аналітичний  і синтетичний облік витрат 

майбутніх періодів. 

14.  Опишіть  первинні документи з облік витрат на  виробництво продукції 

рослинництва. 

15. Які первинні документи використовуються для обліку виходу продукції 

рослинництва? 

16. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат у 

рослинництві.  

17.  Розкрийте методику визначення собівартості продукції рослинництва.  

18. Опишіть  первинні документи з облік витрат на виробництво продукції 

тваринництва. 

19 . Які первинні документи використовують для обліку виходу продукції 

тваринництва? 

20. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат у 

тваринництві.  

21.  Розкрийте методику визначення собівартості продукції тваринництва.  

22. Охарактеризуйте порядок відображення в обліку відхилення  між 

справедливою вартістю сільськогосподарської продукції та фактичними 

витратами, понесеними на її виробництво. 

23.  Які первинні документи використовують для  обліку    витрат і виходу 

продукції промислових  виробництв?  

24. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат   

промислових  виробництв.  

25.  Розкрийте методику обчислення  собівартості  продукції  промислових  

виробництв. 

26. Опишіть первинні документи з обліку витрат і наданих послуг 

допоміжних виробництв. 

27.  Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат 

допоміжних  виробництв. 

28.  Які первинні документи використовують для первинного обліку витрат і 

наданих послуг обслуговуючих виробництв? 

29. Дайте характеристику аналітичного і синтетичного обліку  витрат 

обслуговуючих виробництв. 

30.  Охарактеризуйте методи аналізу взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності 

та прибутку підприємства.  

31.  Дайте характеристику процесу бюджетування  на підприємстві. 

32.  Розкрийте суть бюджетного контролю та основні підходи до аналізу 

виконання бюджетів на підприємстві? 

33. Охарактеризуйте види фінансових бюджетів на підприємстві. 

34. Дайте характеристику операційних бюджетів на підприємстві. 

35.  Розкрийте суть системи обліку за центрами відповідальності. 

36.  Охарактеризуйте особливості визначення беззбитковості виробництва із 

врахуванням факторної складової. 

37. Які  виділяють види  внутрішньої звітності за центрами відповідальності?  
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38. Охарактеризуйте сутність релевантного підходу у процесі прийняття 

управлінських рішень.  

39.   Опишіть основні типи управлінських рішень. 

40.  Розкрийте основні підходи до аналізу інформації у процесі прийняття 

операційних управлінських рішень.  

41. В чому полягають особливості організації управлінського обліку на 

підприємстві? 

 

3.5. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ В ОПОДАТКУВАННІ  

1. Опишіть порядок складання та подання декларації з податку на прибуток 

підприємств.  

2. Представте порядок формування та подання податкової звітності з 

податку на додану вартість.  

3. Охарактеризуйте порядок формування та подання податкової звітності з 

податку на доходи фізичних осіб.  

4. Вкажіть значення статистичної звітності в сучасних умовах 

господарювання. 

5. Опишіть порядок адміністрування та обліку податку на доходи фізичних 

осіб. 

6. Вкажіть вимоги до ведення Реєстру отриманих та виданих податкових 

накладних.  Порядок реєстрації податкових накладних.  

7. Опишіть зведений аналітичний облік податкових зобов’язань з податку 

на додану вартість. 

8. Опишіть зведений аналітичний облік податкового кредиту з податку на 

додану вартість. 

9. Опишіть синтетичний облік податкових зобов’язань з податку на додану 

вартість. 

10. Опишіть синтетичний облік податкового кредиту з податку на додану 

вартість. 

11. Розкрийте зміст та завдання податкового обліку. 

12. Перелічіть методи та правила, що використовуються в податковому 

обліку.  

13. Вкажіть об’єкти, базу оподаткування, порядок нарахування та 

відображення в обліку акцизного податку.  

14. Відобразіть облік доходів, які формують об’єкт оподаткування податком 

на прибуток.   

15. Охарактеризуйте податковий облік і звітність за єдиним податком у 

платників 4 групи. 

16. Опишіть облік і звітність за екологічним податком.  

17. Опишіть облік і звітність за єдиним соціальним внеском.  

18. Опишіть облік оподатковуваного прибутку підприємства та податку на 

прибуток.  

19. Відобразіть особливості податкового обліку і звітності у платників 

єдиного податку 1 і 2 груп. 

20. Податковий облік і звітність у платників єдиного податку 3 групи. 
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21. Опишіть облік та склад витрат, які формують об’єкт оподаткування 

податком на прибуток.   

22. Перелічіть особливості обліку ПДВ в сільськогосподарських 

товаровиробників. 

23. Вкажіть особливості спеціального режиму оподаткування 

сільськогосподарських товаровиробників та особливості податкового 

обліку в них. 

24. Охарактеризуйте ПДВ: зміст, механізм справляння та особливості обліку. 

25. Охарактеризуйте первинний облік податкових зобов’язань з податку на 

додану вартість. 

26. Охарактеризуйте первинний облік податкового кредиту з податку на 

додану вартість. 

27. Перелічіть склад доходів і витрат в цілях оподаткування податком на 

прибуток та вкажіть правила їх обліку. 

28. Опишіть порядок нарахування, обліку та звітності плати за землю. 

29. Вкажіть порядок податкового обліку і звітності за податком на майно, 

відмінним від земельної ділянки. 

30. Охарактеризуйте поняття амортизації, вкажіть її зміст та порядок 

нарахування у податковому обліку. 

31. Опишіть порядок визначення та обліку податку на прибуток в фінансовій 

та податковій бухгалтерії. 

32. Опишіть порядок нарахування та облік збору за першу реєстрацію 

транспортного засобу.  

33. Вкажіть порядок нарахування та обліку єдиного податку у платників 

четвертої групи – сільськогосподарських товаровиробників.  

34. Охарактеризуйте правила ведення обліку податкового кредиту та 

податкового зобов’язання. 

35. Охарактеризуйте правила ведення податкового обліку витрат і доходів, 

які формують об’єкт оподаткування податком на прибуток. 

36. Відобразіть схеми кореспонденцій бухгалтерських рахунків в обліку  

податкових зобов’язань з податку на додану вартість. 

37.  Відобразіть схеми кореспонденцій бухгалтерських рахунків в обліку 

податкового кредиту з податку на додану вартість. 

38. Охарактеризуйте систему оподаткування в Україні та нормативну базу 

податкового обліку. 

39. Вкажіть суть тазначення податкового обліку. 

40. Вкажіть суть спеціального режиму оподаткування сільськогосподарських 

товаровиробників. 

41. Вкажіть спільні та відмінні риси податкового і фінансового обліку. 

42. Вкажіть платників, опишіть механізм справляння та документальне 

забезпечення податку на майно, відмінного від земельної ділянки. 

43. Перелічіть та охарактеризуйте обов’язки і права, що покладені на 

платника податків щодо ведення обліку з метою оподаткування.  

44. Перерахуйте законодавчі та інші нормативні документи, що 

регламентують ведення обліку з метою оподаткування. 
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45. Наведіть основні проблемні питання, які виникають при формуванні 

обліку з метою оподаткування.  

46. Розкрийте поняття «Витрати» у відповідності до норм Податкового 

кодексу України та вкажіть порядок їх обліку при умові використання 

рахунків класу 9 «Витрати діяльності».  

47. Наведіть класифікацію та документальне забезпечення витрат, що 

враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта 

оподаткування податком на прибуток.  

48. Наведіть склад та документальне забезпечення витрат операційної 

діяльності, що враховуються при формуванні в податковому обліку 

об'єкта оподаткування податком на прибуток.  

49. Наведіть склад та документальне забезпечення інших витрат, що 

враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта 

оподаткування податком на прибуток. 

50. Наведіть склад та документальне забезпечення витрат, пов’язаних з 

формуванням собівартості реалізованих товарів, робіт, послуг відповідно 

до норм Податкового кодексу України 

51. Поясніть, що є об’єктами амортизації у податковому обліку.  

52. Поясніть, які витрати платника податку не підлягають амортизації у 

податковому обліку.  

53. Поясніть особливості класифікації груп основних засобів та інших 

необоротних активів згідно норм Податкового кодексу України. 

54. Розкрийте поняття «Дохід» відповідно до норм Податкового кодексу 

України та вкажіть порядок обліку при умові використання рахунків 

класу 7 «Доходи діяльності». 

55. Наведіть склад та документальне забезпечення доходів, що 

враховуються при формуванні в податковому обліку об'єкта 

оподаткування податком на прибуток. 

56. Розкрийте склад та первинний облік доходів від операційної діяльності 

згідно вимог Податкового кодексу України.  

57. Розкрийте склад та первинний облік інших доходів згідно вимог 

Податкового кодексу України.  

58. Поясніть порядок формування та обліку бази оподаткування з метою 

утримання податку з доходів фізичних осіб. Охарактеризуйте податкову 

звітність з податку на доходи фізичних осіб.  

59. Вкажіть існуючі види ставок, розкрийте порядок застосування 

соціальних пільг та  облік податку з доходів фізичних.  

60. Визначіть дату виникнення податкових зобов'язань з ПДВ та порядок 

його первинного обліку.  

61. Визначіть дату виникнення податкового кредиту з ПДВ та порядок його  

первинного обліку.  

62. Дайте характеристику касового методу, що використовується в обліку 

платників єдиного податку 1-3 групи.   

63. Дайте характеристику методу нарахування, що використовується в 

обліку  платників податку на прибуток. 
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64. В чому полягає суть «правила першої події», що використовується в 

обліку ПДВ.  

65. Вкажіть порядок та особливості обліку при електронному 

адмініструванні ПДВ. 

 

3.6. КОНТРОЛЬ І РЕВІЗІЯ  

1. Вкажіть завдання та функції економічного контролю в сучасних умовах.  

2. Охарактеризуйте види економічного контролю в Україні.. 

3. Розкрийте сутність  понять «контроль» і «ревізія». 

4. Охарактеризуйте предмет економічного контролю та його об’єкти.  

5. Опишіть процес планування контрольно-ревізійної роботи на 

сільськогосподарському підприємстві. 

6. Вкажіть найголовніші принципи здійснення контролю та дайте їх визначення. 

7. Розкрийте джерела інформації та методичні прийоми контролю 

розрахунків з оплати праці у сільськогосподарському підприємстві. 

8. Опишіть послідовність ревізії розрахунків з постачальниками і 

підрядниками. 

9. Вкажіть сутність ревізії розрахунків з покупцями та замовниками. 

10. Розкрийте особливість проведення ревізії розрахунків з підзвітними 

особами. 

11. Розкрийте зміст прийомів та способів документального контролю. 

12. Розкрийте зміст прийомів та способів фактичного контролю. 

13. Вкажіть вимоги, які ставляться  до складання основного Акту ревізії. 

14. Опишіть завдання та функції ревізійної комісії на підприємстві. 

15. В чому полягає значення та організація внутрігосподарського контролю у 

сільськогосподарському підприємстві ? 

16. Вкажіть основні етапи проведення ревізії на підприємстві. 

17. Хто здійснює контроль за виконанням рішень, прийнятих за результатами 

ревізії? 

18. Вкажіть завдання, джерела інформації та черговість контролю основних 

засобів. 

19. Розкрийте завдання та джерела інформації контролю товарно-

матеріальних цінностей. 

20. Вкажіть завдання, джерела інформації та послідовність контролю 

розрахункових операцій. 

21. В чому полягає взаємозв’язок і відмінність ревізії  та аудиту? 

22. Розкрийте класифікацію ревізій та вкажіть їх ознаки. 

23. Дайте визначення  методу та методичних  прийомів контролю. 

24. Розкрийте основні вимоги щодо дотримання умов зберігання грошових 

коштів в касі підприємства. 

25. Опишіть джерела інформації та послідовність контролю доходів та 

фінансових результатів підприємства. 

26. Дайте характеристику попереднього, поточного і наступного контролю.  

27. Вкажіть особливості ревізії нематеріальних активів на підприємстві.  

28. Розкрийте сутність ревізії кредитних операцій. 

29. Які особливості  ревізії операцій на рахунку в банках. 
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30. Які методичні прийоми застосовуються під час ревізії доходів і 

фінансових результатів підприємства? 

31. Розкрийте сутність ревізії надходження, оцінки та оприбуткування 

товарно-матеріальних цінностей. 

32. Розкрийте методику ревізії операцій щодо руху основних засобів. 

33. В чому полягає мета та завдання контролю поточних біологічних активів 

тваринництва? 

34. Вкажіть завдання та джерела інформації контролю грошових коштів. 

35. Розкрийте сутність контролю дотримання штатної дисципліни, 

використання робочого часу та встановлених норм оплати праці 

36. Опишіть методику ревізії розрахунків з оплати праці. 

37. Розкрийте особливості ревізії малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

38. В чому полягає ревізія умов збереження товарно-матеріальних цінностей? 

39. Розкрийте особливості ревізії стану бухгалтерського  обліку та звітності. 

40. Опишіть методику контролю власного капіталу та забезпечення 

зобов’язань. 

 

3.7. ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Розкрийте суть податків. Наведіть класифікацію податків, їх ознаки та 

види.  

2. Обґрунтуйте необхідність існування податків. Розкрийте основні функції 

і призначення податків. Опишіть методи побудови податкових ставок.  

3. Опишіть поділ податків за економічним змістом на прямі та непрямі.   

4. Висвітліть особливості прямих податків. Охарактеризуйте переваги й 

недоліки прямих податків, проблеми їх справляння. Опишіть 

регулюючий механізм окремих видів прямих податків.  

5. Перелічіть види непрямих податків. Охарактеризуйте переваги та 

недоліки непрямих податків, їх місце в податковій системі.  

6. Наведіть класифікацію податків за ознакою органів державної влади, які 

їх встановлюють. Розкрийте основні напрямки регулювання економіки та 

соціальної сфери.  

7. Дайте визначення «податкова політика». Охарактеризуйте податкову 

систему України.  

8. Розкрийте основні принципи організації податкової системи.  Назвіть 

чинники, що визначають структуру податкової  системи. 

9. Охарактеризуйте основні завдання функціонування ДФС України. Назвіть 

функції ДФС України, які здійснюються відповідно до покладених на 

службу завдань.  

10. Охарактеризуйте види, строки та порядок проведення перевірок ДФС 

України. 

11.  Розкрийте сутність податку на додану вартість. Охарактеризуйте 

переваги і недоліки податку на додану вартість.  

12. Вкажіть об’єкт, базу та ставки оподаткування податку на додану вартість.  

13. Розкрийте сутність податкового зобов’язання та податкового кредиту з 

ПДВ.  

14. Опишіть порядок розрахунку суми податку на додану вартість, що 
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підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або бюджетному 

відшкодуванню?  

15. Охарактеризуйте податкові періоди по податку на додану вартість.  

16. Розкрийте сутність електронного адміністрування податку на додану 

вартість. 

17. Розкрийте сутність та місце акцизного податку серед непрямих податків. 

Перелічіть види акцизного податку. Дайте їх характеристику. 

18. Охарактеризуйте об’єкт оподаткування акцизним податком. Які 

особливості оподаткування акцизним податком категорій продукції з 

використанням акцизної марки? 

19. Перелічіть операції, які є об’єктами оподаткування акцизним податком. 

Які підакцизні товари не є об’єктом оподаткування акцизним податком? 

20. Розкрийте порядок нарахування акцизного податку. З’ясуйте поняття 

«мінімального акцизного зобов’язання» з акцизного податку. 

21. Охарактеризуйте порядок сплати акцизного податку. Розкрийте 

особливості подання звітності з акцизного податку. 

22. Опишіть порядок та особливості виробництва, зберігання, продажу марок 

акцизного податку та маркування алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів. 

23. Охарактеризуйте сутність мита і його види за основними 

класифікаційними ознаками. 

24. Назвіть платників мита та операції, що підлягають оподаткуванню митом. 

25. Вкажіть базу оподаткування митом. Дайте визначення митної вартості. 

26. Перелічіть методи визначення митної вартості товарів, що ввозяться на 

митну територію України. Дайте характеристику основним методам 

визначення митної вартості товарів, що вивозяться з митної території 

України. 

27. Перерахуйте види ставок мита. Опишіть яким нормативним документом 

регулюється їх розмір. 

28. Охарактеризуйте механізм нарахування і сплати мита. Вкажіть пільги при 

стягненні мита, які застосовуються в Україні. 

29. З’ясуйте  випадки та розмір плати за митне оформлення товарів і 

транспортних засобів.  Охарактеризуйте умови та особливості стягнення 

плати за зберігання товарів і транспортних засобів на складах митних 

органів. 

30. Вкажіть суть митного режиму. Перелічіть основні види митних режимів. 

31. Вкажіть особливості пропуску та оподаткування товарів, що 

переміщуються через митний кордон. 

32. Перелічіть норми, які застосовуються щодо ввезення на митну територію 

України алкогольних і тютюнових виробів. 

33. Опишіть роль та значення податку на прибуток підприємства в системі 

оподаткування. 

34. Охарактеризуйте основні переваги та недоліки податку на прибуток 

підприємств. 

35. Перелічіть платників податку на прибуток підприємств з числа 

резидентів та нерезидентів. 
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36. Вкажіть об’єкт, базу оподаткування та ставку податку на прибуток 

підприємств. 

37. Опишіть порядок нарахування і сплати податку на прибуток підприємств. 

38. Розкрийте сутність, переваги та недоліки податку на доходи фізичних 

осіб. 

39. Визначте платників та об’єкт оподаткування податком на доходи 

фізичних осіб. 

40. Дайте визначення та охарактеризуйте склад загального оподаткованого 

доходу фізичної особи. Визначіть доходи, які не включаються до 

розрахунку загального оподаткованого доходу фізичної особи –

найманого працівника. 

41. Поясніть, що  таке податкова знижка при адмініструванні податку на 

доходи фізичних осіб. 

42. Перелічіть, які види витрат платник податку має право включити до 

податкової знижки. Розкрийте поняття «Податкова соціальна пільга». 

Назвіть категорій платників та розміри податкової соціальної пільги при 

адмініструванні податку на доходи фізичних осіб. 

43. Визначіть ставки податку на доходи фізичних осіб, які застосовуються 

при оподаткуванні доходів, отриманих у вигляді заробітної плати 

44. Охарактеризуйте порядок нарахування, утримання та сплати податку на 

доходи фізичних осіб до бюджету податковим агентом. 

45. Опишіть порядок нарахування, утримання та сплати податку на доходи 

фізичних осіб щодо доходів, нарахованих платнику особою, що не є 

податковим агентом. 

46. Опишіть порядок оподаткування пасивних доходів платника податку на 

доходи фізичних осіб. 

47. Визначіть специфіку оподаткування інших видів доходів платника 

податку на доходи фізичних осіб (виграшів і призів, благодійної 

допомоги, іноземних доходів тощо). 

48. Перелічіть ресурсні платежі, що об’єднує рентна плата. Охарактеризуйте 

рентну плату за користування надрами для видобування корисних 

копалин. 

49. Опишіть порядок рентної плати за спеціальне використання води та 

спеціальне використання лісових ресурсів. 

50. Опишіть порядок подання податкової звітності та сплати екологічного 

податку. 

51. Визначіть податки і збори, що належать до складу факультативних та 

території України. 

52. Вкажіть суть введення податку на майно до місцевих податків. Назвіть 

перевага заміни курортного збору туристичним збором. 

53. Вкажіть базу оподаткування податку на нерухоме майно для фізичних та 

юридичних осіб. 

54. Назвіть платників, об’єкт та ставку оподаткування транспортного 

податку. 

55. Охарактеризуйте процес обчислення транспортного податку для 

юридичних та фізичних осіб. 
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56. Охарактеризуйте платників, об’єкт, базу та ставки оподаткування плати  

за землю. Визначте фактори, що впливають на розмір ставки податку на 

землю. 

57. Обґрунтуйте мету та необхідність запровадження спрощеної системи 

оподаткування. 

58. Охарактеризуйте загальну систему оподаткування. 

59. державне соціальне страхування: платники та їх облік.  

60. Опишіть порядок нарахування, обчислення і сплати єдиного соціального 

внеску. 

61. Вкажіть особливості єдиного соціального внеску для ФОП на єдиному 

податку (ставки, звітність, строки сплати).  

62. Вкажіть особливості єдиного соціального внеску для підприємців на 

загальній системі (ставки, звітність, строки сплати). 

63. Вкажіть особливості єдиного соціального внеску для голови та членів 

фермерського господарства  (ставки, звітність, строки сплати). 

64. Охарактеризуйте сутність податкової оптимізації в діяльності суб’єкта 

господарювання. Назвіть основні способи оптимізації податків в Україні. 

65. Поясніть, що таке «спеціальні податкові режими». Визначте їх роль в 

оптимізації податкових платежів. 

66. Розкрийте економічну сутність поняття «уникнення податків». Назвіть 

відмінності між поняттями «вилучення», «податкова знижка» та 

«податковий кредит». 

67. Розкрийте поняття «Податковий арбітраж». Опишіть механізм його 

застосування. 

68. Розкрийте економічну сутність поняття «ухилення від податків». Вкажіть 

причини що підштовхують платника податків до ухилення від їх сплати. 

69. Розкрийте сутність поняття «тіньова економіка» та роль явища «ухилення 

від податків» у її формуванні. З’ясуйте  основні способи ухилення від 

сплати податків. 

 

3.8. ОБЛІК В БАНКАХ 

1. Охарактеризуйте систему бухгалтерського обліку в банках України . 

2. Як організовується обліково-операційна робота в банку? 

3. Поняття банківської документації та документообіг за банківськими 

операціями. 

4. Дайте характеристику Плану рахунків бухгалтерського обліку банків 

України за класами. 

5. Як ведеться аналітичний та синтетичний облік у банках? 

6. Вкажіть порядок формування статутного капіталу банку. 

7. Розкрийте порядок обліку емісійних різниць в банку. 

8. Який порядок обліку розрахунків з акціонерами банку? 

9. Дайте характеристику рахунків, що служать для обліку доходів і витрат 

банку. 

10. Як ведеться облік процентних доходів і витрат банку ? 

11. Вкажіть порядок обліку комісійних доходів і витрат банку. 

12. Основні вимоги щодо обліку загальних адміністративних витрат банку. 
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13. Розкрийте порядок обліку фінансових результатів діяльності банку та їх 

розподіл. 

14. Як організовується документообіг та облік прибуткових касових операцій 

банку? 

15. Облік та контроль видаткових касових операцій банку. 

16. Як проводиться інкасація грошової виручки в комерційному банку? 

17. Як організовується облік підкріплення операційних кас банківських 

установ? 

18. Як ведеться облік  операцій при розрахунках чеками в банківській 

установі? 

19. Які особливості обліку операцій при розрахунках акредитивами в банку? 

20. Організація документообігу та обліку розрахункових операцій з 

використанням в розрахунках системи «клієнт – банк». 

21. Який порядок обліку строкових коштів суб'єктів підприємницької 

діяльності в банку? 

22. Як ведеться облік коштів на вимогу фізичних осіб в банку? 

23. Який порядок обліку строкових коштів фізичних осіб в банку? 

24. Облік операцій з надання кредиту фізичним особам в банку. 

25. Облік операцій з надання кредиту суб'єктам підприємницької діяльності в 

банку. 

26. Дайте визначення поняття валютна позиція банку та розкрийте порядок її 

обліку. 

27. Як проводиться облік готівкових та  безготівкових обмінних операцій в 

іноземній валюті в  банку? 

28. Який порядок обліку результату від операцій з іноземною валютою в 

банку? 

29. Відображення в обліку придбання та вибуття основних засобів і 

нематеріальних активів банку. 

30. Як ведеться облік амортизації основних засобів і нематеріальних активів 

банківської установи? 

31. Облік операцій з фінансового лізингу в банку. 

32. Облік операцій з оперативного лізингу в банку. 

33. Розкрийте сутність і класифікацію звітності банківських установ. 

34. Застосування в обліковій практиці банків основних принципів МСБО. 

35. Назвіть основні правила обліку доходів і витрат банку та вкажіть 

класифікацію рахунків за їх обліком. 

36. Поясніть як здійснюються операції вечірніми касами в банківській 

установі. 

37. Які знаєте вимоги щодо оформлення розрахункових документів в банку? 

38. Розкрийте особливості обліку операцій з формування і використання 

резерву на покриття можливих втрат за кредитами в банку.  

39. Класифікація основних засобів і нематеріальних активів банківської 

установи  та їх вартісна оцінка. 

40. Розкрийте порядок обліку переоцінки основних засобів і нематеріальних 

активів комерційного банку. 

41. Які загальні вимоги до формування фінансової звітності банку? 
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42. Консолідація, подання та оприлюднення фінансової звітності банку. 

43. Поняття, класифікація цінних паперів і операцій з ними в банківській 

установі. 

44. Основні принципи та базові засади обліку операцій банку з цінними 

паперами. 

45. Вкажіть особливості обліку цінних паперів у торговому портфелі банку. 

46. Як проводиться в банку облік цінних паперів, придбаних до портфеля на 

продаж? 

47. Як ведеться облік цінних паперів, що утримуються в портфелі банку до 

погашення? 

48. Як проводиться в банку облік інвестицій в асоційовані та дочірні 

компанії? 

49. Порядок обліку цінних паперів, емітованих банком. 

50. Які основні вимоги щодо обліку доходів і витрат банку за операціями з 

цінними паперами? 

 


