


ВСТУП 

Програма вступних випробувань з спеціальності 071 «Облік та оподаткування» для 

здобуття освітнього ступеня магістра включає базові теми з фінансової звітності підприємства за 

НП(С)БО, фінансового аналізу, оподаткування, бюджетної та податкової систем, фінансового 

обліку за НП(С)БО, управлінського обліку, фінансів підприємств, банківської справи та 

страхування та відповідає Програмі предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового 

вступного випробування, що затверджена наказом МОН України № 154 від 11.02.2022 р. 

Для проведення вступних випробувань основні питання тем, поданих у цій програмі, 

представлено у вигляді тестів, з яких сформовано екзаменаційні білети. Питання білетів 

дозволяють перевірити знання абітурієнтів з проблематики, змісту і соціально-економічної 

спрямованості складових з фінансової звітності підприємства за НП(С)БО, фінансового аналізу, 

оподаткування, бюджетної та податкової систем, фінансового обліку за НП(С)БО, управлінського 

обліку, фінансів підприємств, банківської справи та страхування. 

Перевірка знань, передбачених даною програмою, дає достатні підстави для висновку про 

рівень підготовки абітурієнта для вступу на спеціальність 071 «Облік та оподаткування» для 

здобуття освітнього ступеня магістра. 
 

 



1. Зміст програми 

 

1. ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ ЗА НП(С)БО 

 

Тема 1. Загальні вимоги до фінансової звітності 

Регулювання фінансової звітності в Україні. Мета та склад фінансової звітності. Якісні 

характеристики та принципи підготовки фінансової звітності. 

 

Тема 2. Баланс (Звіт про фінансовий стан) 

Призначення балансу та його структура. Актив балансу. Визначення, оцінка та 

класифікація активів. Особливості оцінки та розкриття в балансі необоротних активів. Склад, 

оцінка та відображення в балансі оборотних активів. Характеристика статей власного капіталу та 

порядок їх відображення в балансі. Визначення, оцінка та класифікація зобов’язань. Особливості 

оцінки та розкриття в балансі довгострокових зобов’язань. Склад поточних зобов’язань та 

відображення їх у балансі. 

 

Тема 3. Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) 

Загальна характеристика Звіту про фінансові результати. Визнання, класифікація та оцінка 

доходів і витрат у Звіті про фінансові результати. Визначення чистого прибутку (збитку) звітного 

періоду. Визначення економічних елементів операційних витрат. Розрахунок прибутку на акцію. 

 

Тема 4. Звіт про рух грошових коштів 

Загальна характеристика Звіту про рух грошових коштів. Призначення та структура Звіту 

про рух грошових коштів. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. 
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2. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ 

 

Тема 1. Сутність та інформаційне забезпечення фінансового аналізу. 

Сутність і завдання фінансового аналізу. Інформаційне забезпечення фінансового 

аналізу. Види фінансового аналізу. 

 

Тема 2. Аналіз активів підприємства 

Економічна сутність і структура активів підприємства. Аналіз динаміки складу і 

структури активів підприємства. Аналіз складу і структури необоротних активів 

підприємства. Аналіз складу і структури оборотних активів. Аналіз запасів підприємства. 

Аналіз дебіторської заборгованості. 

0 

Тема 3. Аналіз джерел формування капіталу підприємства 

Економічна сутність і структура джерел формування капіталу підприємства. Аналіз 

динаміки складу і структури джерел фінансових ресурсів. Аналіз складу і структури 

власного капіталу підприємства. Аналіз складу і структури поточних зобов'язань.  

 

Тема 4. Аналіз ліквідності і платоспроможності  

Сутність ліквідності та платоспроможності, їхнє значення для оцінювання фінансового 

стану підприємства. Відмінності між ліквідністю балансу та ліквідністю активів. Класифікація 

активів за ступенем ліквідності. Класифікація зобов’язань підприємства за термінами погашення. 

Ознаки ліквідного балансу. Аналіз короткострокової ліквідності. Коефіцієнти ліквідності та 

методика їх розрахунку. Дослідження довгострокової ліквідності. Комплексне оцінювання 

ліквідності балансу та використання його результатів для покращення діяльності підприємства. 

Критерії оцінювання платоспроможності. Оцінювання платоспроможності на основі платіжного 

балансу (календаря). Причини низької платоспроможності підприємства. Коефіцієнт відновлення 

платоспроможності та його значення. Резерви підвищення платоспроможності підприємства. 

 

Тема 5. Аналіз фінансової стійкості  

Сутність фінансової стійкості. Види стійкості підприємства. Загальні підходи до 

оцінювання фінансової стійкості. Система факторів, що формують фінансову стійкість 

підприємства, та їх класифікація. Показники фінансової стійкості та методика їх розрахунку. 

Економічний зміст коефіцієнтів, що визначають фінансову стійкість підприємства. Власний 

оборотний капітал, його зміст та значення для забезпечення фінансової стійкості підприємства. 

Шляхи поповнення основного та оборотного капіталу підприємства. Визначення та оцінювання 

запасу фінансової стійкості підприємства. Критерії фінансової стабільності та характеристика 

типів фінансової стійкості. Шляхи зміцнення фінансової стійкості підприємства. Балансова 



модель фінансової стійкості підприємства. Інтегральне оцінювання фінансового стану 

підприємства за показниками фінансової стійкості. 

 

Тема 6. Аналіз фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємства 

Завдання та значення аналізу фінансових результатів діяльності підприємства. 

Інформаційне забезпечення для аналізу фінансових результатів. Економічна сутність і види 

прибутку, прийоми його аналізу. Аналіз доходів підприємства, їх складу та джерел формування. 

Факторний аналіз доходів та оцінювання можливих резервів їх збільшення. Аналіз витрат 

підприємства, їх складу та структури. Оцінювання валового, операційного та чистого видів 

прибутку. Факторний аналіз прибутку. Оцінювання резервів зростання прибутку. Аналіз рівня 

беззбитковості. Поріг рентабельності. Аналіз розподілу прибутку. Напрями використання 

чистого прибутку. Аналіз оподаткування прибутку. Оцінювання рентабельності підприємства з 

метою підвищення ефективності його діяльності. Показники рентабельності  та методика їх 

розрахунку. Факторний аналіз показників рентабельності. Факторна модель аналізу показників 

рентабельності за системою «Дюпон». Пошук і оцінювання можливих резервів підвищення 

рентабельності підприємства. 

 

Тема 7. Аналіз ймовірності банкрутства  

Оцінювання ймовірності банкрутства підприємства. Поняття та види банкрутства. 

Причини банкрутства. Методи діагностики банкрутства (моделі Альтмана, Таффлера) та 

інтерпретація їх результатів. 
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3. ОПОДАТКУВАННЯ 

 

Тема 1. Основи оподаткування суб'єктів господарювання в Україні. 

Сутність і суспільне призначення податків. Поняття податку та збору. Функції податків, їх 



сутність та особливості прояву. Загальнодержавні податки і збори та їх характеристика. Місцеві 

податки і збори та їх характеристика. Елементи, що визначаються під час встановлення податків, 

та їх характеристика. Види систем оподаткування: загальна і спрощена. 

 

Тема 2. Платники податків, їх права і обов'язки. 

Види та характеристика платників податків. Права та обов'язки платників податків. 

 

Тема 3. Податок на доходи фізичних осіб та військовий збір. 

Платники податку на доходи фізичних осіб. Податкові агенти. Об'єкт та база 

оподаткування податком на доходи фізичних осіб. Ставки податку на доходи фізичних осіб. 

Платники, об'єкти та база оподаткування військовим збором. Ставки військового збору та 

порядок його розрахунку. 

 

Тема 4. Загальнообов'язкове державне соціальне страхування. 

Платники, об'єкти та база оподаткування єдиним соціальним внеском на 

загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ставки ЄСВ, особливості їх 

застосування. Терміни сплати та подання звітності з ЄСВ. 

 

Тема 5. Екологічний податок. 

Сутність та значення екологічного податку. Платники, податкові агенти, об'єкт, ставка і 

база оподаткування екологічного податку. 

 

Тема 6. Акцизний податок і мито. 

Платники, об'єкти та база оподаткування акцизним податком. Підакцизні товари та ставки. 

Види, платники та об'єкт оподаткування митом, порядок його сплати. Державне мито та порядок 

його справляння. 

 

Тема 7. Рентна плата. 

Склад рентної плати. Платники, об'єкт, база, ставки оподаткування за рентною платою 

(водних та лісових ресурсів). 

 

Тема 8. Місцеві податки і збори. 

Склад місцевих податків та зборів. Платники, об'єкт, база оподаткування та ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, транспортного податку та земельного 

податку. Платники, об'єкт, база, ставки оподаткування та строки подачі звітності і сплати 

туристичного збору. 

 

Тема 9. Податок на додану вартість 

Сутність податку на додану вартість та його платники. Об'єкт оподаткування податком на 

додану вартість. Операції, які звільнені та не є об'єктом оподаткування податком на додану 

вартість. База оподаткування та ставки податку на додану вартість. Порядок визначення суми 

податку на додану вартість, що підлягає сплаті (перерахуванню) до бюджету або відшкодуванню 

з бюджету. 

 

Тема 10. Спрощена система оподаткування 

Сутність та значення спрощеної системи оподаткування малого підприємництва. Групи 

платників єдиного податку та їх порівняльна характеристика. Ставки єдиного податку. Податкові 

(звітні) періоди для суб'єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему 

оподаткування. Умови і порядок переходу на спрощену систему оподаткування для юридичних 

осіб. 

 

Тема 11. Податок на прибуток підприємства 

Сутність та значення податку на прибуток підприємства, його законодавче регулювання. 

Платники податку на прибуток підприємства: юридичні особи - резиденти, нерезиденти, особливі 

платники податку на прибуток. Об'єкт оподаткування податком на прибуток підприємства. 



Ставки податку на прибуток та порядок його обчислення. Порядок розрахунку фінансового 

результату до оподаткування та податку на прибуток підприємства. Звільнення від 

оподаткування податком на прибуток підприємства. Порядок розрахунку амортизації основних 

засобів або нематеріальних активів для визначення об'єкта оподаткування згідно з ПКУ. 

 

Тема 12. Адміністрування податків, зборів, платежів. 
Податкова звітність. Податкові консультації. (Терміни надання індивідуальних 

податкових консультацій. Зміст запиту платників податків на отримання індивідуальної 

податкової консультації. Єдиний реєстр індивідуальних податкових консультацій. 

Узагальнюючі податкові консультації. Наслідки застосування податкових консультацій). 

Способи здійснення податкового контролю. Види податкових перевірок. Податковий борг 

і порядок його погашення. 

 

Тема 13. Відповідальність платників податків. 

Види відповідальності платника податку за порушення податкового законодавства. 

Умови притягнення до фінансової відповідальності згідно з Порядком накладення штрафів 

за порушення законодавства про працю та зайнятість населення. (Види правопорушень 

платників податків, за які передбачено фінансову відповідальність згідно зі ст. 265 КЗпП. 

Розміри штрафних санкцій згідно зі ст. 265 КЗпП). Пеня, її сутність. Види штрафних санкцій 

за порушення податкового законодавства. 
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4. БЮДЖЕТНА ТА ПОДАТКОВА СИСТЕМА 

 

Тема 1. Сутність, призначення і роль бюджету держави 

Соціально-економічна суть, необхідність та призначення державного бюджету. Функції 

держави як визначальний чинник формування бюджету. Функції бюджету, їхня характеристика, 

взаємозв’язок і особливості прояву в умовах ринкових відносин. Державний бюджет як 

економічна категорія. Місце і роль бюджету у системі фінансових відносин. Бюджетна 

централізація валового внутрішнього продукту та її об’єктивні межі. Забезпечення оптимальних 

пропорцій розподілу і перерозподілу валового внутрішнього продукту. Місце і роль бюджету у 

системі фондів грошових коштів. Складові частини бюджету. Державний бюджет як 

централізований фонд грошових коштів держави, його характерні ознаки. Місце і роль бюджету 

у фінансовій системі України. Державний бюджет як центральна ланка фінансової системи. 

Взаємозв’язок державного бюджету з іншими ланками фінансової системи України. 

 

Тема 2.  Бюджетна політика держави. Економічна сутність, складові та види 

бюджетної політики 

 

Поняття бюджетної політики держави, її зміст, цілі та завдання. Складові бюджетної 

політики. Чинники, що впливають на формування бюджетної політики. Види бюджетної 

політики залежно від умов соціально-економічного розвитку країни. 

 

Тема 3. Бюджетний дефіцит і джерела його фінансування 

Бюджетний дефіцит, його суть, причини виникнення, соціально-економічні наслідки. 

Економічна природа і механізм утворення дефіциту бюджет. Стан бюджету: рівновага доходів і 

видатків, бюджетний профіцит, бюджетний дефіцит. Фактори, що впливають на стан бюджету. 

Причина і основні наслідки дефіцитного фінансування державної діяльності. Основні фактори 

визначення бюджетного дефіциту в Україні в сучасних  умовах. Джерела фінансування 

бюджетного дефіциту. Види державного та місцевого боргу. Аналіз діючої практики 

фінансування бюджетного дефіциту в Україні. Оптимальні джерела  покриття бюджетного 

дефіциту. 

 

Тема 4. Бюджетна система та засади її побудови 

Поняття та склад бюджетної системи. Основи бюджетного устрою: встановлення 

принципів побудови бюджетної системи; виділення окремих видів бюджетів; розмежування 

доходів і видатків між окремими ланками бюджетної системи; встановлення характеру 

взаємовідносин між бюджетами. Взаємозв’язок між окремими ланками бюджетної системи 

України. Принципи побудови бюджетної системи: єдності, збалансованості, самостійності, 

обґрунтованості. Ефективності та результативності, цільового використання коштів, публічності 

та прозорості. Бюджетна класифікація та її складові. Класифікація доходів бюджету, видатків 

бюджету, фінансування бюджету і боргу. 

 

Тема 5. Бюджетний процес: теоретичні та організаційні засади 

Учасники бюджетного процесу та характеристика їхніх функцій. Організація контролю за 

дотриманням бюджетного законодавства Рахунковою палатою України, Державною 

аудиторською службою України. 

 

Тема 6. Система доходів бюджету 

Соціально-економічний зміст доходів бюджетів, їхні методи формування та джерела. 

Доходи бюджетів, їхня суть, класифікація, принципи і порядок розподілу між окремими ланками 

бюджетної системи. Склад та види доходів Державного бюджету України. Правове  регулювання 

процесу формування доходів. Податкова форма фінансових взаємовідносин держави та суб’єктів 

господарювання. Склад та види доходів місцевих бюджетів. Неподаткові надходження до 

бюджету і їхня характеристика. Роль і місце неподаткових надходжень у доходах бюджетів. 



Загальна характеристика доходів від операцій з капіталом: надходження від продажу основного 

капіталу; надходження від продажу державних запасів товарів; надходження від продажу землі і 

нематеріальних активів; податки на фінансові операції та операції з капіталом. Трансферти та 

їхня роль і місце у доходах бюджетів. Організація мобілізації доходів бюджетів. 

 

Тема 7. Система видатків бюджету 

Склад та види видатків Державного бюджету України. Принципи і порядок розподілу 

видатків бюджету між окремими ланками бюджетної системи України. Роль видатків бюджету у 

фінансовому забезпеченні потреб соціально-економічного розвитку. Галузева і цільова структура 

бюджетних видатків. Оптимізація  структури видатків бюджету, її критерії. Бюджетне 

фінансування. Форми бюджетного фінансування: кошторисне  фінансування, державне 

фінансування інвестицій, позички з бюджету державним підприємствам, державні дотації. 

Методи бюджетного фінансування. Кошторис бюджетної установи: зміст та структура. Порядок 

складання і затвердження кошторисів бюджетних установ. Нормування видатків в Україні. Види 

норм видатків і нормативів, порядок їхнього встановлення. 

 

Тема 8. Податкова система України 

Податкова політика: сутність в системі державного регулювання економіки. Стратегія і 

тактика податкової політики. Оцінка рівня податкового навантаження на макро- і мікрорівнях. 

Завдання, цілі та основні принципи податкової політики в Україні.  Структура податкової 

системи. Принципи оподаткування, їх характеристика і роль у побудові системи оподаткування в 

Україні. Класифікація податків. Розподіл податків між ланками бюджетної системи України. 

Права та обов’язки платників податків. Необхідність та напрями реформування податкової 

системи України. Використання податків як важелів економічного стимулювання, їх вплив на 

розвиток підприємництва, стимулювання інвестиційної та інноваційної діяльності підприємств. 

Функції, права і обов’язки контролюючих органів у сфері оподаткування.  
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5. ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ЗА НП(С)БО 

 

Тема 1. Загальнотеоретичні основи фінансово го обліку. 

Сутність та завдання фінансового обліку. Характеристика видів обліку. Предмет та об'єкти 

фінансового обліку. Метод фінансового обліку (.сутність та складові .елементи: документація, 

інвентаризац1я, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність). Облікова 

політика підприємства. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів 

Облік готівки в касі підприємства. Облік грошових коштів на рахунках в банках. 

 

Тема 3. Облік дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів 

Облік довгострокової дебіторської заборгованості. Облік поточної дебіторської 

заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги. Порядок визначення та облік резерву 

сумнівних боргів. Облік поточної дебіторської заборгованості за розрахунками з підзвітними 

особами. Облік поточної дебіторської заборгованості за розрахунками з різними дебіторами. 

 

Тема 4. Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів 

Облік основних засобів. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів. 

Облік інших необоротних матеріальних активів. Облік нематеріальних активів. 

 

Тема 5. Облік фінансових інвестицій 

Облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік поточних фінансових інвестицій. 

 

Тема 6. Облік запасів 

Методи оцінки запасів у разі їх вибуття. Облік виробничих запасів. Облік товарів. 

 

Тема 7. Облік витрат виробництва та виходу продукції 

Облік витрат основного виробництва та собівартості випуску готової продукції (робіт, 

послуг). Облік готової продукції. 

 

Тема 8. Облік довгострокових зобов'язань 

Облік довгострокових кредитів банку. Облік цільового фінансування. 

 

Тема 9. Облік поточних зобов'язань 

Облік короткострокових кредитів банків. Облік поточних зобов'язань за товари, 

роботи, послуги. Облік поточних зобов'язань за розрахунками з оплати праці. Облік 

поточних зобов'язань за розрахунками з бюджетом (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, 

військовий збір). Облік поточних зобов'язань за розрахунками зі страхування (ЄСВ). 

 

Тема 10 . Облік доходів, витрат і фінансових результатів 

Визнання та класифікація доходів і витрат. Облік доходів за видами діяльності. 

Облік витрат діяльності підприємства. Облік фінансових результатів діяльності. 

 

Тема 11 . Облік власного капіталу 



Облік зареєстрованого та неоплаченого капіталу. Облік резервного капіталу. Облік 

нерозподілених прибутків (непокритих збитків). 

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

 

1. Бухгалтерський (фінансовий) облік: навч. посіб. / [Р. М. Косміна, Ю. Д. Чацкіс та 

ін. ; за ред. Ю.Д. Чацкіс] – К. : Вища школа, 2008. – 255 с. 

2. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. / В. І. Бачинський, П. О. Куцик, 

Л. Г. Медвідь, Т. В. Попітіч. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 478 с. 

3. Бухгалтерський облік на ринках споживчої кооперації: навч. посіб. / [Озеран В. О., 

Куцик П. О., Макарук Ф. Ф. та ін. ; за ред. П. О. Куцика, В. О. Озерана, А. М. Волошина] – Львів 

: Видавництво ЛКА, 2010. – 306 с. 

4. Бухгалтерський облік та оподаткування (+CD): навч. посіб. / [Хом'як Р. Л., 

Лемішовський В. І., Корягін М. В. та ін. ; за ред. Р.Л. Хом'яка, В.І. Лемішовського] – [3-те вид., 

доп. і перероблене]. – Львів : Бухгалтерський центр "Ажур", 2010. – 1220 с. 

5. Бухгалтерський облік у споживчій кооперації: навч. посіб. / [Озеран В. О., Куцик 

П. О., Волошин А. М., Макарук Ф. Ф. та ін. ; за ред. В. О. Озеран] – Львів : Видавництво ЛКА, 

2008. – 660 с. 

6. Інструкція про застосування Плану рахунків фінансового обліку активів, капіталу, 

зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 

291 (із змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. / Режим доступу : 

http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0893-99. 

7. Конспект лекцій з фінансового обліку I / [П. О. Куцик]. – 2014. – 164 с. 

8. Косміна Р. М. Бухгалтерський (фінансовий) облік: навч. посіб. / Косміна Р. М. – К. : 

Вища школа, 2008. – 255 с.  

9. Курс фінансового обліку: навч. посіб. / [П. М. Герасим, Г. П. Журавель та ін.]. – К. : 

Знання, 2007. – 565 с. 

10. Куцик П. О. Бухгалтерський облік у торгівлі та ресторанному господарстві: навч. 

посіб. / П. О. Куцик, Л. І. Коваль, Ф. Ф. Макарук. – Львів : Магнолія 2006, 2010. – 375 с. 

11. Кучеренко Т. Є. Звітність підприємств: навч. посіб. / Т. Є. Кучеренко, В. С. 

Уланчук. – К. : Знання, 2008. – 492 с. 

12. Нашкерська Г. В. Фінансовий облік: навч.посіб. / Г.В. Нашкерська – К. : Кондор, 

2009. – 503 с.  

13. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і 

господарських операцій підприємств і організацій : наказ МФУ від 30.11.1999 р. № 291 (із 

змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1557-11. 

14. Податковий кодекс України : Верховна Рада України від 02.12.2010 № 2755-VI (із 

змінами та доповненнями) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-

bin/laws/main.cgi?nreg=2755-17. 

15. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?artid=340510&cat_id=293533. 

16. Пушкар М. С. Фінансовий облік: підручник / М. С. Пушкар. – Тернопіль : Карт-

бланш, 2002. – 628 с. 

17. Ткаченко Н. М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: 

підручник / Н.М. Ткаченко – [5-те вид., допов. і переробл.]. – К. : Алерта, 2011. – 976 с. 

18. Фінансовий облік : підручник / С. Голов, В. Костюченко, І. Кравченко, Г. Ямборко. 

– К. : Лібра, 2005. – 980 с. 

19. Фінансовий облік: підручник / [Я.Д. Крупка, 3.В. Задорожний, Н.Я. Микитюк та 

ін.] ‒ [2-ге вид., доп. і перероб.]. ‒ К. : Кондор-Видавництво, 2013. ‒ 551 с. 

20. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посібник / Р.Л. Хом’як , 

В.І. Лемішовський – Львів : БЦ "Ажур", 2010. – 1220 с. 

21. Чацкіс Ю. Д. Організація бухобліку: навч. посіб. / Ю.Д. Чацкіс, Е.С. Гейєр , О.А. 

Наумчук, І.О. Власова – К. : ЦУЛ, 2011. – 564 с. 

22. Чебанова Н. В. Фінансовий облік: підручник / Н. В. Чебанова, Т. І. Єфіменко. – К. : 

http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article?artid=340510&cat_id=293533


ВЦ "Академія", 2007. – 704 с. 

 

 

6. УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК 

 

Тема 1. Сутність управлінського обліку 

Завдання управлінського обліку в системі менеджменту. Види інформації для цілей 

прийняття рішень користувачами (історична і прогнозна, фінансова і управлінська інформація). 

 

Тема 2. Класифікація і аналіз поведінки витрат 

Класифікація витрат для цілей: оцінки запасів і визначення фінансового  результату  

(витрати на продукцію і витрати періоду, прямі і непрямі витрати, основні і накладні 

витрати), прийняття управлінських рішень (змінні і постійні витрати, релевантні і 

нерелевантні витрати, дійсні, альтернативні і диференціальні витрати), контролю 

(контрольовані і неконтрольовані витрати). Аналіз поведінки витрат. Змінні і постійні витрати, 

умовнозмінні і умовно-постійні витрати. 

 

Тема 3. Системи калькулювання за методами повних і змінних витрат 

Цілі і сутність калькулювання витрат. Калькулювання собівартості за методом 

повних витрат і методом змінних витрат. 

 

Тема 4. Аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу діяльності і прибутку 

(СУР-аналіз). 

Мета і методи СУР-аналізу. Розрахунок і інтерпретація точки беззбитковості в 

натуральних одиницях і вартісному вимірі для одного виду продукту (товару, роботи, послуги). 

Розрахунок і інтерпретація.обсягу діяльності в.натуральних одиницях і вартісному вимірі для 

отримання цільового прибутку для одного виду продукту (товару, роботи, послуги). 

 

Тема 5. Бюджетування на підприємстві 

Сутність бюджетування, його організація на підприємстві. Види і послідовність складання 

бюджетів. Зміст операційних і фінансових бюджетів і порядок їх складання (бюджет продаж, 

бюджет виробництва, бюджет використання матеріалів і закупівель, бюджет заробітної плати, 

бюджет загальновиробничих витрат, бюджет адміністративних і збутових витрат, бюджет руху 

грошових коштів, бюджет інвестицій). 

 

Тема 6. Облік витрат за центрами відповідальності 

Сутність центрів відповідальності. Види центрів відповідальності: центри витрат, 

центри прибутку і центри інвестицій. Оцінка ефективності результатів діяльності підрозділів 

за допомогою показників «рентабельність інвестицій» (ROI) і «залишковий дохід». 
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7. ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

 

Тема 1. Основи фінансів підприємств 

Сутність фінансів підприємств. Функції фінансів. Сфери фінансових відносин 

підприємств. Фінансові ресурси (кошти) підприємств. Методи і способи формування фінансових 

ресурсів. Внутрішні і зовнішні джерела формування фінансових ресурсів. Власні, позичені і 

залучені кошти. Власний капітал, його складові та джерела формування. Способи залучення 

капіталу: банківські кредити, емісія облігацій, кредиторська заборгованість. Сутність фінансової 

діяльності підприємства. Особливості організації фінансів підприємств залежно від форм їх 

власності, галузі економіки, організації бізнесу, сфери діяльності. Зміст, завдання і організація 

фінансової роботи на підприємствах. 

 

Тема 2. Грошовий оборот, грошові розрахунки підприємств 

Грошовий оборот і система розрахунків підприємства. Принципи організації розрахунків. 

Порядок відкриття підприємствами поточного, валютного, кредитного, депозитного та інших 

рахунків у банку. Безготівкові розрахунки. Форми безготівкових розрахунків і платіжні документи. 

Порядок розрахунків платіжними дорученнями, платіжними вимогами. Використання 

акредитивної форми розрахунків (види: підтверджений, непідтверджений, відзивний, 

безвідзивний). Порядок платежів за акредитивом. Розрахунки з використанням векселів (простий, 

переказний, доходний, дисконтний, облік, продаж векселів). Готівкові розрахунки на 

підприємствах і сфера їхнього застосування. Розрахунково-платіжна дисципліна, її зміст і 

значення для забезпечення господарської діяльності. 

 

Тема 3. Грошові потоки підприємства 

Сутність грошових потоків підприємств. Класифікація грошових потоків підприємств (за 

видами діяльності, вхідний/вихідний). Валові і чисті грошові потоки. Дохід (виторг) від реалізації 

продукції (товарів, робіт, послуг) як основне джерело грошових надходжень. Чинники впливу на 

величину доходу. Чисті грошові потоки від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності: 

форми розрахунку та напрями використання. Дисконтування грошових потоків. Ставка 

дисконтування. 

 

Тема 4. Формування та розподіл прибутку 

Економічний зміст та види прибутку підприємства (EBITDА, EBIT, чистий прибуток). 

Механізм формування прибутку підприємства. Соціально-економічна роль прибутку підприємства. 

Прибуток від реалізації продукції. Чинники впливу на формування прибутку. Собівартість та її 

вплив на прибуток. Валовий прибуток, прибуток від операційної діяльності, прибуток до 

оподаткування: порядок їх формування і використання. Формування та розподіл прибутку 

підприємства. 

 

Тема 5. Необоротні активи підприємства 

Економічна сутність і призначення необоротних активів. Склад необоротних активів. 

Основні засоби підприємства, їх сутність та характеристика. Відтворення основних засобів. Знос 

і амортизація основних засобів. Методи розрахунку амортизаційних відрахувань. Нематеріальні 

активи підприємства: поняття і класифікація. Знос і амортизація нематеріальних активів. Сутність 

і склад інвестицій підприємств, реальні інвестиції (капітальні вкладення) і фінансові інвестиції. 

Джерела фінансування капітальних вкладень. Методи оцінювання інвестицій (методи NPV, IRR, 

період окупності). Види довгострокових фінансових інвестицій (пайові та боргові цінні папери). 



 

Тема 6. Оборотні активи підприємств 

Сутність оборотних активів у господарській діяльності підприємства. Класифікація 

оборотних активів. Джерела фінансування оборотних активів: власні, позикові, залучені кошти. 

Показники ефективності використання оборотних активів. Оборотність оборотних активів і шляхи 

її прискорення. Сутність та порядок визначення тривалості виробничого, операційного та 

фінансового циклів підприємства. 

 

Тема 7. Капітал підприємства та його формування 

Капітал як базова категорія фінансів підприємства (власний, залучений та позиковий 

капітал).Джерела формування та способи залучення капіталу (зареєстрований капітал, банківські 

кредити, корпоративні облігації, кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги, 

кредиторська заборгованість за розрахунками). Складові власного капіталу та способи його 

формування. Акціонерний і пайовий капітал. Зареєстрований капітал й способи його 

формування. Додатковий капітал. Нерозподілений прибуток та його економічна роль. Позиковий 

капітал та його форми. Необхідність і економічний зміст кредитування підприємств. Види 

кредитів в господарській діяльності підприємств: банківський, комерційний, лізинговий, 

іпотечний, бланковий. Корпоративні облігації як класичний інструмент залучення позикового 

капіталу суб’єктами господарювання. Комерційний кредит як спосіб залучення позикового 

капіталу. Джерела формування і способи залучення капіталу: кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, кредиторська заборгованість за розрахунками. Короткострокове 

фінансування підприємств на основі використання факторингу. 
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8. БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ 

 

Тема 1. Гроші та кредит у ринковій економіці 

Сутність і функції грошей. Гроші як загальний еквівалент і абсолютно ліквідний актив. Гроші як 

особливий товар, особливості мінової і споживної вартості грошей як товару. Гроші як форма суспільних 

відносин. Гроші як гроші і гроші як капітал.  Формування пропозиції грошей. Грошова маса та її показники. 

Сутність грошового обороту як процесу руху грошей. Структура грошового обороту. Готівковий та 

безготівковий сектори грошового обороту. Сектор грошового обігу, фіскально-бююджетний та 

кредитний сектори. Швидкість обігу грошей: поняття, фактори, що визначають швидкість обігу. 

Вплив швидкості на масу та сталість грошей. Закон кількості грошей. Сутність інфляції та її види. 

Причини інфляції. Економічні та соціальні наслідки інфляції. Вплив інфляції на інвестиції та 

розвиток виробництва. Інфляція та економічний цикл. Державне регулювання інфляції. Сутність 

валюти, призначення та сфера використання. Види валют: національні, іноземні, колективні, 

конвертовані, неконвертовані. Валютний курс: сутність, основи формування та чинники впливу. 

Види валютних курсів (офіційний, плаваючий, фіксований). Регулювання валютних курсів. 

Розвиток режиму валютного курсу в Україні. Валютне регулювання та валютна політика 

держави. 

 

Тема 2. Структура банківської системи України. Національний банк України (НБУ) 

та комерційні банки 

Суть, роль та призначення Національного банку України (НБУ). Правовий та 

організаційний статус НБУ. Завдання, функції НБУ. Функції НБУ та їх характеристика. НБУ як 

центральний банк держави та емісійний центр. Регулювання НБУ банківської діяльності та 

нагляд за нею. Валютний орган. Банк держави. Банк банків. Організатор міжбанківських 

розрахунків. Суть та економічні інструменти грошово-кредитної політики НБУ. Органи 

управління НБУ. Організаційна структура НБУ. Банківська система. Поняття банківської 

системи, її цілі та функції. Структура банківської системи. Класифікація банків (банки з 

державною участю, банки іноземних банківських груп, банки з приватним капіталом, системно 

важливі банки). Поняття комерційного банку, призначення, класифікація банків (банки з 

державною участю, банки іноземних банківських груп, банки з приватним капіталом, системно 

важливі банки) та їх види. Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків. Порядок 

створення банку, його реєстрація та ліцензування діяльності. Сутність грошово-кредитної політики,  

її суб’єкти, об’єкти та інституційна основа. Стратегічні, проміжні й тактичні цілі грошово-

кредитної політики, їх взаємозв’язок та ієрархічний характер. Типи грошово-кредитної політики. 

Місце і роль грошово-кредитної політики в загальній економічній політиці держави. Грошово-

кредитна політика в країнах із розвинутою ринковою економікою. Особливості формування 

монетарної політики в Україні. Облікова ставка НБУ та її застосування у визначенні вартості 

кредитних ресурсів. Механізм регулювання облікової ставки.  

 

Тема 3. Емісія грошей та регулювання готівкового грошового обігу 

Емісія грошей, її суть, функції, види, характерні особливості на сучасному етапі. Роль 

центрального банку в процесі готівкової та безготівкової емісії грошей. Канали безготівкової 

емісії грошей.  Вплив емісії грошей на грошовий обіг. Місце готівки в платіжних системах. 

Структура грошової маси. Рух готівки через банківську систему України. Зміст та організація 

емісійно-касової роботи в системі НБУ. Емісійно-касова робота територіальних управлінь НБУ, 

їх структурних підрозділів. Прогнозування готівкового обігу. Інкасація та перевезення грошових 

знаків. Повноваження НБУ як емісійного центру готівкового обігу (право емісії грошових знаків, 

встановлення правил визначення платіжності банкнот і монет, забезпечення підтримання 

готівкової грошової маси в належному стані). Система перевірки банкнот і монет на 



автентичність. Роль НБУ в регулюванні готівкового грошового обігу. Регулювання готівкового 

обігу у поза банківській сфері. Регулювання готівкового обігу в установах банків. Система 

страхування вкладів населення. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО), його статус, 

функції та завдання.  

 

Тема 4. Комерційні банки в банківській системі України 

Суть банківських операцій та їх різновиди. Класифікація банківських операцій та їх 

характеристика (кредитні, депозитні, розрахунково-касові). Пасивні банківські операції, їх 

класифікація та характеристика. Суть та види активних операцій банку. Традиційні банківські 

операції (касово-розрахункові, кредитні та депозитні операції), суть, значення та порядок їх 

здійснення. Особливості надання банківських послуг. Суть, значення та характеристика касових 

операцій. Операції банків з обслуговування платіжного обороту. Операції банків з готівкою; 

кредитні операції; особливості надання та погашення окремих видів кредиту.  Доходи банку 

(процентний, непроцентний) та витрати банку.  Фінансовий результат банку та його розрахунок. 

Дохідність комерційного банку та порядок її визначення. Прибутковість активів банку, 

прибутковість капіталу банку. 

 

Тема 5. Операції банків з формування власного капіталу 

Суть, призначення і класифікація ресурсів банків. Економічна суть, структура і порядок 

формування власного капіталу банків. Підписний, економічний, статутний і регулятивний 

капітал банків. Дотримання банком економічних нормативів достатності капіталу згідно з 

вимогами НБУ. Резервний капітал та інші спеціальні фонди і резерви. Роль резервів і фондів у 

формуванні капіталу банків. Порядок формування резервного капіталу та спеціальних фондів 

банку.  

 

Тема 6. Операції банків із залучення та запозичення коштів 

Вклади і депозити як основне джерело банківських ресурсів. Види вкладів (строкові, до 

запитання), їх класифікація і характеристика. Порядок відкриття банком депозитних договорів 

суб’єктам господарювання. Відкриття вкладних (ощадних) рахунків фізичним особам.  Суть, 

значення і характеристика запозичених ресурсів банків. Механізм здійснення операцій з 

міжбанківського кредитування. Характеристика кредитних угод на міжбанківському ринку: 

одноденних, строкових, безстрокових. Порядок рефінансування банків з боку НБУ. 

Характеристика інструментів з підтримання ліквідності банків: операції з рефінансування 

(постійно діюча лінія рефінансування для надання банкам кредитів овернайт, кредити 

рефінансування); операції репо (операції прямого репо, операції зворотного репо); операції з 

власними борговими зобов'язаннями (депозитні сертифікати овернайт та до 90 днів); операції з 

державними облігаціями України. Механізм нарахування простих відсотків за депозитами. 

Механізм нарахування складних відсотків за депозитами 

 

Тема 7. Кредитні операції банків 

Сутність кредиту, функції кредиту (перерозподільна, забезпечення, контрольна, 

стимулююча). Форми кредиту (товарний і грошовий), види кредиту (кредити юридичним та 

фізичним особам та міжбанківські кредити). Принципи кредитування (поверненість, строковість, 

платність, цільове використання, забезпеченість). Класифікація банківських кредитів 

(довгострокові, короткострокові). Умови кредитної угоди, кредитний договір. Діюча в банках 

оцінка кредитоспроможності позичальника. Форми позичкових рахунків. Засоби захисту від 

кредитного ризику, форми забезпечення зобов'язань позичальника перед банком. Порядок 

надання і способи погашення позичок. Плата за кредит та її диференціація. Етапи процесу 

банківського кредитування. Проблемні позики. Контроль за використанням і погашення кредиту. 

Кредитні санкції. Факторинг, овердрафт як форми кредитування. Види факторингу (факторинг з 

регресом, факторинг без регресу, відкритий факторинг, закритий факторинг, реальний 

факторинг, консенсуальний факторинг). Види овердрафту (стандартний, авансом, під інкасацію, 

технічний).  

 

Тема 8. Види операцій банків з цінними паперами (емісійні, посередницькі, 



інвестиційні)  

Характеристика цінних паперів та видів банківської діяльності на фондовому ринку. 

Порядок здійснення банком емісії цінних паперів, їх розміщення і обіг. Операції банків з 

облігаціями власної емісії. Депозитні (ощадні) сертифікати як інструмент емісійних операцій 

банків. Формування, класифікація і характеристика портфеля цінних паперів банків. Порядок 

формування резерву під операції банків з цінними паперами. Посередницькі (комісійні, 

клієнтські) операції банків з цінними паперами. Механізм проведення брокерських операцій. 

Операції банків в ролі інфраструктурного учасника ринку цінних паперів. Характеристика 

інвестиційних операцій банків: власні інвестиційні операції банків і інвестиційні послуги банків 

для клієнтів. Регулювання інвестиційної діяльності банків.  

 

Тема 9. Страхування 

Необхідність страхового захисту як важливого засобу економічної безпеки суб’єктів 

господарювання та життєдіяльності людей на випадок шкоди, зумовленої ризиковими 

обставинами. Страхові фонди як матеріальна основа страхового захисту. Сутність і класифікація 

страхування. Ознаки класифікації: історичні, економічні, юридичні. Класифікація за об’єктами 

страхування. Галузі страхування: майнове, страхування відповідальності, особове страхування. 

Види страхування. Класифікація за родом небезпеки: страхування ризиків від вогню, інженерних, 

сільськогосподарських, транспортних, фінансово-кредитних та інших ризиків. Класифікація за 

формами проведення: обов’язкове й добровільне страхування. Функції страхування. Зміст 

функцій страхування: ризикової, створення й використання страхових фондів, заощаджувальної, 

превентивної, інвестиційної. Принципи страхування: добровільність, страховий ризик, 

відкритість страхування (сумлінність), відшкодування в межах реально заподіяних збитків, 

франшиза, суброгація, контрибуція, співстрахування і перестрахування, диверсифікація. 

Обов’язкове страхування та його сутність.  Види обов'язкового страхування згідно чинного 

законодавства. Добровільне страхування та його сутність. Види добровільного страхування в 

Україні. Поняття страхового ринку та суб’єкти страхування.. Характеристика страхового ринку в 

інституціональному та територіальному аспектах. Місцевий, національний і світовий страхові 

ринки. Інфраструктура страхового ринку. Типи й види страхових організацій, створюваних в 

Україні. Страхова премія як плата за страхування та методика її визначення. Страховий тариф. 

Страхова сума та страхове відшкодування. Франшиза як визначена договором страхування 

частина збитків, що не відшкодовується страховиком в разі настання страхового випадку. 

Умовна та безумовна франшиза.  
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ІІ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ВСТУПНИКІВ 

 

Кожен екзаменаційний білет містить 40 тестових завдань, що включають матеріал 

програми вступного випробування.  

Тестові завдання всіх екзаменаційних білетів є однакового рівня складності. Запитання 

кожного блоку містять матеріал всіх розділів дисципліни.  

 

УЗАГАЛЬНЕНА СТРУКТУРА ПРЕДМЕТНОГО ТЕСТУ 

 

Найменування розділу Питома вага розділу 

1. Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО 9-11% 

2. Фінансовий аналіз 9-11% 

3. Оподаткування 9-11% 

4. Бюджетна та податкова система 9-11% 

5. Фінансовий облік за НП(С)БО 14-16% 

6. Управлінський облік 14-16% 

7. Фінанси підприємств 14-16% 

8. Банківська справа та страхування 14-16% 

 

Тестові завдання складено у вигляді запитань. Під кожним завданням є 4 варіанти 

відповідей, які позначені відповідними цифрами, а саме: «1», «2», «3», «4», із яких лише одна 

відповідь правильна.  

Кожний абітурієнт на вступному випробуванні, крім тестового завдання, отримує бланк 

талону відповідей. Абітурієнт у цьому талоні в порожній клітинці, що є навпроти номеру 

завдання повинен вписати відповідь у вигляді цифри під якою є, на думку абітурієнта, правильна 

відповідь.  

Абітурієнти повинні бути максимально уважними записуючи відповіді, щоб не 

помилитися клітинкою і не записати відповідь в іншу клітинку. Категорично заборонено робити 

будь-які виправлення в заповнених клітинках талона відповідей. Виправлені відповіді у будь-

якому випадку вважаються недійсними і не зараховуються абітурієнту не залежно від їх 

правильності.  

Не дозволяється перекреслювати, писати олівцем та пізніше обводити чорнилом, двічі 

обводити ту саму цифру чорнилом, стирати написане гумкою, тощо.  

Не дозволяється залишати незаповненими клітинки відповідей. У такому випадку 

абітурієнт повинен ставити в клітинці прочерк.  

Не дозволяється робити абітурієнтам позначки чи будь-які записи на полях талона 

відповідей.  

Відповідальність за дотримання правил заповнення талона покладається на абітурієнта.  

http://www.rada.gov.ua/


 


