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Звіт про громадське обговорення  

проєкту програми єдиного фахового вступного випробування 

предметного тесту з обліку та фінансів  

 

1. Найменування органу виконавчої влади, який проводив 

обговорення: 

Міністерство освіти і науки України. 

2. Зміст питання або назва проєкту документа, що виносилися на 

обговорення: 

Проєкт програми єдиного фахового вступного випробування 

предметного тесту з обліку та фінансів (далі – проєкт програми ЄФВВ). 

ЄФВВ предметного тесту з обліку та фінансів (далі – ЄФВВ) є 

обов’язковим компонентом Умов прийому на навчання для здобуття вищої 

освіти в 2022 році,  затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 13 жовтня 2021 року № 1098 «Про затвердження Умов прийому 

на навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році». 

Метою ЄФВВ є ранжування вступників із визначенням кількісного 

показника для розрахунку конкурсного бала. 

Проєкт програми ЄФВВ містить перелік питань: загальні вимоги до 

фінансової звітності; баланс (звіт про фінансовий стан); звіт про фінансові 

результати (звіт про сукупний дохід); звіт про рух грошових коштів; сутність 

та інформаційне забезпечення фінансового аналізу; аналіз активів 

підприємства; аналіз джерел формування капіталу підприємства; аналіз 

ліквідності і платоспроможності; аналіз ліквідності і платоспроможності; 

аналіз фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємства; 

аналіз ймовірності банкрутства підприємства; основи оподаткування суб’єктів 

господарювання в Україні; платники податків, їх права і обов’язки; 

оподаткування за податком на доходи фізичних осіб та військовим збором; 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування; оподаткування за 

екологічним податком; оподаткування за акцизним податком і митом; 

оподаткування за рентною платою; оподаткування за місцевими податками і 

зборами; оподаткування за податком на додану вартість; оподаткування 

суб’єктів підприємницької діяльності, які обрали спрощену систему 

оподаткування; оподаткування за податком на прибуток підприємства; 

адміністрування податків, зборів, платежів; відповідальність платників 

податків; сутність, призначення і роль бюджету держави; бюджетна політика 

держави, економічна сутність, складові та види бюджетної політики; 

бюджетний дефіцит і джерела його фінансування; бюджетна система та засади 

її побудови; бюджетний процес: теоретичні та організаційні засади; система 

доходів бюджету; система видатків бюджету; податкова система України; 

загальнотеоретичні основи фінансового обліку; облік грошових коштів; облік 

дебіторської заборгованості та резерву сумнівних боргів; облік основних 
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засобів, інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів; облік 

фінансових інвестицій; облік запасів; облік витрат виробництва та виходу 

продукції; облік довгострокових зобов’язань; облік поточних зобов’язань; 

облік доходів, витрат і фінансових результатів; облік власного капіталу; 

сутність управлінського обліку; класифікація і аналіз поведінки витрат; 

системи калькулювання за методами повних і змінних витрат; аналіз 

взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності і прибутку (CVP-аналіз); 

бюджетування на підприємстві; облік витрат за центрами відповідальності; 

основи фінансів підприємств; грошовий оборот, грошові розрахунки 

підприємств; грошові потоки підприємства; формування та розподіл 

прибутку; необоротні активи підприємства; оборотні активи підприємств; 

капітал підприємства та його формування; гроші та кредит у ринковій 

економіці; структура банківської системи України, національний банк 

України (НБУ) та комерційні банки; емісія грошей та регулювання готівкового 

грошового обіг; комерційні банки в банківській системі України; операції 

банків з формування власного капіталу; операції банків із залучення та 

запозичення коштів; кредитні операції банків; види операцій банків з цінними 

паперами (емісійні, посередницькі, інвестиційні); страхування. 

Громадське обговорення проведено у формі електронних консультацій. 

Проєкт програми ЄФВВ було розміщено 20 грудня 2021 р. на офіційному 

вебсайті Міністерства освіти і науки України за посиланням: 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-

obgovorennya-proyekt-programi-predmetnogo-testu-z-obliku-ta-finansiv-

yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya 

Зауваження та пропозиції до проєкту програми ЄФВВ приймалися до              

04 січня 2022 р. на електронну адресу:  mruga@mon.gov.ua. 

Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

3. Інформація про осіб, що взяли участь в обговоренні: 

Протягом встановленого для обговорення з громадськістю терміну 

надіслали зауваження та пропозиції сорок два адресанти: Петро Нікіфоров, 

доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансів і кредиту 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича; Лариса 

Сідельникова, доктор економічних наук, професор, в.о. завідувача кафедри 

фінансів, обліку та оподаткування Херсонського національного технічного 

університету; Альона Софієнко, кандидат економічних наук, доцент, декан 

факультету міжнародних економічних відносин, управління і бізнесу 

Херсонського національного технічного університету; Західноукраїнський 

національного університету; Волинський національний університет імені Лесі 

Українки; Олена Макєєва, голова Ради директорів Аудиторська фірма 

https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-programi-predmetnogo-testu-z-obliku-ta-finansiv-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-programi-predmetnogo-testu-z-obliku-ta-finansiv-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya
https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-programi-predmetnogo-testu-z-obliku-ta-finansiv-yedinogo-fahovogo-vstupnogo-viprobuvannya
mailto:mruga@mon.gov.ua
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«Аксьонова та партнери»; Петрик О. А., доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Олександр Самборський, професор кафедри аудиту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Юлія Слободяник, доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Ісай О.В. професор кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Кузьмінський Ю.А., доктор економічних наук, професор, професор кафедри 

аудиту Державного вищого навчального закладу «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Матієнко-Зубенко І.І., 

кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри аудиту Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Мариніч І.О., кандидат економічних 

наук, доцент кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Булкот Г. В., кандидат економічних наук,  доцент кафедри аудиту Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Надія Бугай, кандидат економічних наук, 

доцент, доцент кафедри аудиту Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; 

Лариса Іванова, старший викладач кафедри аудиту Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Левицька С.О., доктор економічних наук, професор, 

професор кафедри обліку і аудиту Національного університету водного 

господарства та природокористування; Антонюк О.Р., доктор економічних 

наук, професор, професор кафедри обліку і аудиту Національного 

університету водного господарства та природокористування; Канцуров О.О., 

доктор економічних наук, доцент, виконавчий директор Інспекції із 

забезпечення якості Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю; 

Копотієнко Т.Ю., кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансового 

аналізу та аудиту Київського національного торговельно-економічного 

університету; Наталія Шалімова, доктор економічних наук, професор, декан 

економічного факультету Центральноукраїнського національного технічного 

університету; Олена Магопець, завідувач кафедри аудиту, обліку та 

оподаткування Центральноукраїнського національного технічного 

університету; Безверхий Костянтин Вікторович; колектив кафедри фінансів 

Національного університету «Києво-Могилянська академія»; Олександр 

Редько, доктор економічних наук, професор, голова ради ГО «ПО АБВ»; 
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представники HLB Ukraine; Валерій Опарін, доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри фінансів імені Віктора Федосова Державного 

вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»; Людмила Примостка, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри банківської справи та 

страхування Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Олег 

Терещенко, доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри 

корпоративних фінансів та фінансового контролінгу Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Парасій-Вергуненко І. М., доктор економічних наук, 

професор, професор кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського 

національного торговельно-економічного університету; Одеський 

національний економічний університет; студенти Одеський національний 

економічний університет; Миколаївського національного аграрного 

університету; Вікторія Дорош, кандидат економічних наук, доцент, завідувач 

кафедри фінансів, банківської справи та страхування Луцького національного 

технічного університету; Ольга Пацула, кандидат економічних наук, доцент, 

заступник директора Інституту управління, психології та безпеки Львівського 

державного університету внутрішніх справ; Каріна Назарова, доктор 

економічних наук, професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту 

Київського національного торговельно-економічного університету; Тетяна 

Каменська, доктор економічних наук, доцент, Голова Аудиторської  палати 

України; Терещенко О.О., доктор економічних наук, професор, завідувач 

кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана»; Львівський національний університет імені Івана Франка; 

Мірошниченко О.В., старший викладач кафедри бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ СумДУ; Андрій Нікітішин; Гура Н.О., професор 

КНУТШ; Київський національний торговельно-економічний університет. 

4. Інформація про пропозиції, що надійшли до Міністерства 

освіти і науки України за результатами обговорення: 

Пропозиції завідувача кафедри фінансів і кредиту Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича Петра Нікіфорова  

Розділ 
Розподіл, 

% 
Обґрунтування автора пропозиції 

1.Фінансова звітність та фінансовий аналіз 15 Об’єднати «Фінансова звітність» та 

«Фінансовий аналіз» в один розділ з 

часткою 15%. 

Виокремити розділ «Публічні 

фінанси» з часткою 10%,  

2.Публічні фінанси 10 
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3. Бюджетна та податкова система 15  

4. Фінансовий облік 15  

5. Управлінський облік 10  

6. Фінанси підприємств 10  

7. Фінансові ринки 10  

8. Банківська справа та страхування 15  

На наш погляд, бажано взагалі розділити єдине фахове вступне випробування по окремим 

програмам як для спеціалістів 071 – Облік і опадаткування так і для 072 – Фінанси, банківська 

справа та страхування. 

 

Пропозиції декана факультету міжнародних економічних відносин, 

управління і бізнесу Херсонського національного технічного університету 

Альони Софієнко; в.о. завідувача кафедри фінансів, обліку та оподаткування 

Херсонського національного технічного університету Лариси Сідельникової 

Розділ 
Розподіл, 

% 
Обґрунтування авторів пропозиції 

1. Фінансовий облік 15  

2. Фінансова звітність та фінансовий 

аналіз 
15 

Об’єднати розділи «Фінансова звітність 

підприємств за НПСБО» та «Фінансовий 

аналіз» і назвати «Фінансова звітність та 

фінансовий аналіз» 

3. Оподаткування 10  

4. Управлінський облік 10  

5. Фінанси підприємств 15  

6. Банківська справа та страхування 15  

7. Бюджетна та податкова система 10  

8. Державні та місцеві фінанси 10 

Додати розділ, враховуючи програмні 

результати навчання Стандарту вищої освіти 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для першого (бакалаврського) 

рівня 

 

Пропозиції Західноукраїнського національного університету 

Розділ 
Розподіл, 

% 
Обґрунтування авторів пропозиції 

1. Державні та місцеві фінанси 10 

Додати розділ враховуючи програмні 

результати навчання Стандарту вищої освіти 

072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» для першого (бакалаврського) 

рівня 

2. Бюджетна та податкова система 10  

3. Фінанси підприємств 15  

4. Банківська справа та 

страхування 
15  

5. Фінансовий облік 15  

6.Фінансова звітність та 

фінансовий аналіз 
15 

Об’єднати розділи «Фінансова звітність 

підприємств за НПСБО» та «Фінансовий аналіз» 

7. Оподаткування 10  

8. Управлінський облік 10  
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Пропозиції Волинського національного університету імені Лесі 

Українки 

Розділ 
Розподіл, 

% 
Обґрунтування авторів пропозиції 

1. Публічні фінанси 10 Додати розділ  

2. Бюджетна та податкова система 10  

3. Фінанси підприємств 
15 

Волинський національний університет імені Лесі 

Українки 

4. Банківська справа та страхування 15  

5. Фінансовий облік 10  

6.Фінансовий аналіз 10  

7. Фінансова звітність 10  

8. Оподаткування 20 
Вилучити розділ «Управлінський облік», проте 

збільшити питому вагу розділу «Оподаткування» 

ЗАГАЛЬНІ ПРОПОЗИЦІЇ 

Аудиторська фірма «Аксьонова та партнери» Голова Ради директорів 

Олена МАКЄЄВА 

завідувач кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» О. А. Петрик 

професор кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» Олександр Самборський 

професор кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» Юлія Слободяник 

професор кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» О. В. Ісай 

професор кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» Ю.А. Кузьмінський 

доцент кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» І.І. Матієнко-Зубенко 

доцент кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» І. О. Мариніч  

доцент кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» Г. В. Булкот 

доцент кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана» Надія Бугай 

старший викладач кафедри аудиту ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана» Лариса Іванова 
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Професор кафедри обліку і аудиту Національного університету 

водного господарства та природокористування С.О. Левицька 

Професор кафедри обліку і аудиту Національного університету 

водного господарства та природокористування О.Р. Антонюк 

Виконавчий директор Інспекції із забезпечення якості Органу 

суспільного нагляду за аудиторською діяльністю О.О.Канцуров  

доцент кафедри фінансового аналізу та аудиту Київського 

національного торговельно-економічного університету Т.Ю. Копотієнко 

декан економічного факультету Центральноукраїнського 

національного технічного університету Наталія Шалімова 

завідувач кафедри аудиту, обліку та оподаткування 

Центральноукраїнського національного технічного університету Олена 

Магопець 

Об’єднання вступного випробування з двох, хоч і споріднених 

спеціальностей, ставить вступників у нерівні умови. Так, оцінюванню 

підлягатимуть професійні компетентності випускників бакалаврського рівня 

освіти, які не є тотожними, що підтверджується існуванням різних 

спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа 

та страхування» із затвердженими окремими стандартами вищої освіти 

України. Крім того, освітньопрофесійні програми другого (магістерського) 

рівня для цих спеціальностей також формуються ЗВО відповідно до вимог 

затверджених МОНУ стандартів, що передбачають наявність різних 

компетентностей та програмних результатів навчання. 

Розміщений для обговорення проєкт Програми предметного тесту з 

обліку і фінансів містить набір питань, які потребують додаткової підготовки 

випускників спеціальностей 071 і 072, оскільки протягом навчання за 

відповідними освітньо-професійними програмами бакалаврського рівня 

студенти не отримали достатні знання з інших освітньо-професійних програм. 

Наприклад, випускники спеціальності 071 не мають достатніх професійних 

компетентностей з банківської справи та страхування, аналогічно випускники 

спеціальності 072 не мають достатніх компетентностей з фінансового та 

управлінського обліку. Таким чином, впровадження такої програми вступного 

випробування для обох спеціальностей фактично нівелює відмінності між 

двома спеціальностями, оскільки вимагатиме від вступників додаткової 

глибокої підготовки з іншої спеціальності для проходження тестування. 

Стосовно наповненості предметного тесту в частині питань, що 

стосуються спеціальності 071 «Облік і оподаткування», необхідно відмітити 

відсутність оцінювання важливої групи обов’язкових компетентностей щодо 
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контролю та аудиту. Так, програма тесту не передбачає оцінювання 

компетентностей СК07 «Застосовувати методики проведення аудиту й послуг 

з надання впевненості» та СК09 «Здійснювати зовнішній та внутрішній 

контроль діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з 

бухгалтерського обліку і оподаткування», що забезпечуються програмними 

результатами навчання ПР02, ПР03, ПР05, ПР06, ПР10, ПР11, ПР12, ПР21 

(відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і 

оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 

19.11.2018 № 1260 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/201

9/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr-1.pdf). 

Водночас зазначені компетентності є надзвичайно важливими для 

випускників спеціальності 071 з огляду на потреби роботодавців різних сфер 

економіки, а також з огляду на необхідність їх розвитку на другому 

(магістерському) рівні. Ми переконані, що такі фахові компетентності СК03, 

СК06, СК07, СК09, СК10, СК12 та відповідні їм програмні результати ПР01, 

ПР02, ПР11, ПР12, ПР13, ПР14, ПР15, ПР17, ПР18, ПР19, ПР21, ПР22, ПР23, 

які забезпечуються відповідно до Стандарту вищої освіти за спеціальністю 071 

«Облік і оподаткування» галузі знань 07 «Управління та адміністрування» для 

другого (магістерського) рівня вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ 

від 10.07.2019 № 958 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/201

9/07/12/071-oblik-i-opodatkuvannya-magistr.pdf), потребують вступного 

оцінювання ключових знань, розуміння, застосування, аналізу/оцінки у сфері 

контролю та аудиту, зокрема внутрішнього. Крім того, Стандарт вищої освіти 

за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» галузі знань 

07 «Управління та адміністрування» для першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти, затвердженого наказом МОНУ від 24.05.2019 № 729 

(https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishchaosvita/zatverdzeni%20standarty/201

9/11/05/072-finan.bankiv.sprava.strakhuv-bakalavr-1.pdf) також містить вимоги 

щодо формування компетентності СК08 «Здатність виконувати контрольні 

функції у сфері фінансів, банківської справи та страхування» та відповідних 

ПР11, що підтверджує необхідність включення відповідних питань до 

вступного випробування. 

Також звертаємо увагу на те, що у Міжнародних стандартах освіти 

(видання 2017 року) Комітету по міжнародних стандартах бухгалтерської 

освіти Міжнародної федерації бухгалтерів (Україна є її повноправним 

членом), а саме у Міжнародному освітньому стандарті 2 «Первинна 

професійна освіта – технічна компетентність» визначено такі обов’язкові 
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сфери технічної компетентності бухгалтерів, які здобуваються у закладах 

освіти, у тому числі бакалаврами: 

а) Фінансовий облік та звітність, б) Управлінський облік, в) Фінанси та 

управління фінансами, г) Оподаткування, д) Аудит та підтвердження 

достовірності, е) Корпоративне управління, управління ризиками та 

внутрішній контроль та інші. (с. 42-46) 

https://cfrr.worldbank.org/sites/default/files/2019-11/2017_Handbook_RU.pdf 

Підтвердженням важливості та актуальності запровадження 

зазначених стандартів освіти в Україні, у тому числі і у частині аудиту, є 

розроблена Національна стратегія удосконалення бухгалтерської та 

аудиторської освіти в Україні, напрацьована у процесі обміну думками між 

членами бухгалтерської практикуючої спільноти та освітян (EDUCOP) за 

програмою STAREP, що успішно провадилася Світовим банком (20190219-

Ukraine-Concept-FINAL.pdf (worldbank.org)). 

Не менш значимим аргументом необхідності набуття та оцінювання 

компетентностей з аудиту на рівні бакалаврату є лист Міністерства фінансів 

України № 33020-07-10/33498 від 03.11.2021р., що адресований закладам 

вищої освіти із запитом про надання актуальної інформації щодо наявності 

освітніх програм у сфері внутрішнього аудиту. Зокрема у ньому 

наголошується на важливості функціонування підрозділів внутрішнього 

аудиту. У листі зазначено, що для виконання покладених на підрозділи 

«завдань і функцій ключовими умовами є підготовка та добір кадрів 

відповідної кваліфікації з високими діловими, професійними та моральними 

якостями. Саме тому систематичне навчання та підвищення кваліфікації з 

питань внутрішнього аудиту є невід’ємною складовою розвитку професії 

внутрішнього аудитора в Україні та широко застосовується у кращих 

міжнародних практиках». 
Пропозиції  Обґрунтування авторів пропозиції 

Розділ 
Розподіл, 

% 
 

1. Фінансовий облік та 

звітність, або Фінансова 

звітність підприємства та її 

аудит 

 

Розділ 5 «Фінансовий облік» поєднати із 

розділом 1 «Фінансова звітність підприємства за 

НПСБО » 

Або доповнити зміст розділу 1 «Фінансова 

звітність підприємства за НПСБО» питаннями 

контролю та аудиту 

2. Фінансовий аналіз   

3. Оподаткування   

4. Бюджетна та податкова 

система 
  

5. Контроль і аудит 

 

Включивши до нього питання внутрішнього 

контролю, внутрішнього і зовнішнього аудиту 

відповідно до отриманих випускниками 

бакалаврського рівня компетентностей 

6. Управлінський облік   
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7. Фінанси підприємств   

8. Банківська справа та 

страхування 
  

 

Пропозиції Безверхого Костянтина Вікторовича 
Пропозиції Безверхого Костянтина 

Вікторовича 
Обґрунтування авторів пропозиції 

Розділ 
Розподіл, 

% 
 

1. Аудит та /або Державний 

фінансовий контроль. 

Внутрішній аудит 

 додати 

2. Фінансовий аналіз   

3. Оподаткування   

4. Бюджетна та податкова 

система 
  

5. Бухгалтерський облік 

(загальна терія) 
 Замінити 

6. Управлінський облік   

7. Фінанси підприємств   

8. Банківська справа та 

страхування 
  

9. Аналіз господарської 

діяльності 
  

10.Економічний аналіз   

 

Пропозиції колективу кафедри фінансів Національного університету 

«Києво-Могилянська академія» 

Розділити тест «Єдине фахове вступне випробування» з обліку та 

фінансів на два окремих тести для спеціальностей «Фінанси, банківська справа 

та страхування» та «Облік та оподаткування» 

АРГУМЕНТАЦІЯ: НАЙБІЛЬШОЮ ПРОБЛЕМОЮ наданої для 

громадського обговорення Програми є об’єднання фахового тесту для ДВОХ 

спеціальностей: «Облік та оподаткування» та «Фінанси, банківська справа та 

страхування».  

З точки зору спеціальності «Фінанси, банківська справа та 

страхування» виглядає так, що більшість тем у пропонованій програмі є якраз 

зі спеціальності «Облік та оподаткування».  

Так, якщо взяти до уваги «Розподіл питомої ваги розділів», то 

формально питома вага розділів «Фінансова звітність підприємств за 

НПСБО», «Фінансовий облік» та «Управлінський облік» становить 40%.  

Однак, якщо зважити на такі питання розділу «Оподаткування» які 

стосуються безпосередньо технології обчислення окремих специфічних (не 

загальних) податків та звітування та контролю щодо них, то (ці питання, які, 

швидше за все, є необхідними для студентів спеціальності «Облік та 

оподаткування», але не мають потреби вивчатися в такому обсязі студентами 
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спеціальності «Фінанси батьківська справа та страхування» – а саме №№ 3.4, 

3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.10.4, 3.10.5, 11.6, 3.12.2, 3.12.3, 3.12.4, 3.12.5, 3.13, 4.8.6, крім 

того, доволі дискусійне базування розділу «Фінансова звітність підприємств» 

на основі НПСБО. Таким чином, питома вага суто облікових питань, які 

практично не вивчаються студентами спеціальності «Фінанси, банківська 

справа та страхування» досягатиме половини! (Враховуючи, що ряд дисциплін 

та тем є однаково важливими для обох спеціальностей, то перелік специфічних 

тем для спеціальності «Фінанси, банківська справа та страхування», швидше 

за все, буде значно меншим ніж 50%) 

Відповідно, враховуючи той факт, що навчальний план студентів 

бакалаврату НаУКМА та фактично всіх українських університетів 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» передбачає 

лише один курс бухгалтерського обліку протягом одного семестру третього 

року навчання, тому для студентів спеціальності «Фінанси, банківська справа 

та страхування» буде проблематично скласти тест з «Єдиного фахового 

випробування» у пропонованому вигляді. 

ВИСНОВОК: оскільки запропонований проєкт програми містить 

помітне викривлення на користь спеціальності «Облік та оподаткування», що 

унеможливлює його складання студентами спеціальності «Фінанси, 

банківська справа та страхування», необхідно розробити два окремих тести 

для двох окремих спеціальностей. 

Розділ 
Розподіл, 

% 
Обґрунтування авторів пропозиції 

1. Фінансова звітність підприємств 

за НПСБО 
 

Викликає заперечення пропоноване 

базування розділу 1 «Фінансова звітність 

підприємств за НП(С)БО» саме на 

Національних положеннях (стандартах) 

бухгалтерського обліку, оскільки необхідно 

базуватися на Міжнародних стандартах 

фінансової звітності (МСФЗ) 

2. Фінансовий аналіз   

3. Оподаткування   

4. Бюджетна та податкова система   

5. Фінансово-управлінський облік 

15 

Об’єднати «Фінансовий облік» та 

«Управлінський облік». 

Додати розділ/підрозділ з основ 

Економетрики (5-10%) 

6. Фінансові ринки 10 Додати 

7. Фінанси підприємств   

8. Банківська справа та страхування 30  

 

Пропозиції Голови ради ГО «ПО АБВ» Олександра Редько 

Представників HLB Ukraine 

Насамперед, зауважимо, що об'єднання вступного випробування з 

двох, хоч і споріднених спеціальностей, ставить нас, студентів-випускників , у 
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нерівні умови. Так, оцінюванню підлягатимуть професійні компетентності 

випускників бакалаврського рівня освіти, які не є тотожними, що 

підтверджується існуванням різних спеціальностей 071 «Облік і 

оподаткування» і 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» із 

затвердженими окремими стандартами вищої освіти України. Крім того, 

освітньо-професійні програми другого (магістерського) рівня для цих 

спеціальностей також формуються ЗБО відповідно о вимог затверджених 

МОНУ стандартів, що передбачають наявність різних компетентностей та 

програмних результатів навчання. 

Розміщений для обговорення проєкт Програми предметного есту з 

обліку і фінансів містить набір питань, які потребують додаткової підготовки 

випускників спеціальностей 071 і 072, оскільки протягом навчання за 

відповідними освітньо-професійними програмами бакалаврського рівня, 

студенти, не отримали достатні знання з інших освітньо-професійних програм. 

Під час навчання на спеціальності 071 ми не отримали остатніх професійних  

компетентностей з банківської справи та страхування, аналогічно випускники 

спеціальності . 072 не мають останніх компетентностей з фінансового та 

управлінського обліку, яким чином, впровадження такої програми вступного 

випробування для обох спеціальностей фактично нівелює відмінності   між 

двома спеціальностями, оскільки вимагатиме від вступників додаткової 

глибокої підготовки з іншої спещальності для проходження тестування. 

Стосовно наповненості предметного тесту в частині питань, що 

стосуються спеціальності 071 «Облік і оподаткування», необхідно відмітити 

відсутність оцінювання важливої групи обов'язкових компетентностей щодо 

контролю та аудиту. Так, програма. тесту не передбачає оцінювання 

компетентностей «Застосовувати методики проведення аудиту й послуг з 

надання впевненості» та «Здійснювати зовнішній а внутрішній контроль 

діяльності підприємства та дотримання ним законодавства з бухгалтерського 

обліку і оподаткування». Водночас зазначені компетентності є надзвичайно 

важливими для випускників спеціальності 071 з огляду на потреби 

роботодавців різних сфер економіки, а також з огляду на необхідність їх 

розвитку на другому (магістерському) рівні. 

Також звертаємо увагу на те, що у Міжнародних стандартах освіти 

(видання 2017 року) Комітету по міжнародних стандартах бухгалтерської 

освіти Міжнародної федерації бухгалтерів (Україна є її повноправним 

членом), а саме у Міжнародному освітньому стандарті 2 «Первинна 

професійна освіта - технічна компетентність» визначено такі обов'язкові сфери 

технічної компетентності бухгалтерів, які здобуваються у закладах освіти, у 

тому числі бакалаврами : а) Фінансовий облік та звітність, б) Управлінський 

облік, в) Фінанси та управління фінансами, г) Оподаткування, д) Аудит та 
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підтвердження достовірності, е) Корпоративне правління, управління 

ризиками та внутрішній контроль та інші. 

Підтвердженням важливості та актуальності запровадження 

зазначених стандартів освіти в Україні, у тому числі і у частині аудиту, є 

розроблена Національна стратегія удосконалення бухгалтерської та 

аудиторської освіти в Україні, напрацьована у процесі обміну думками між 

членами бухгалтерської практикуючої спільноти та освітян (EDUCOP) за 

програмою STAREP, що успішно провадилася Світовим банком. 

Вважаємо неприпустимим нехтування значною групою знань та 

навичок бакалаврату 071 та 072 спеціальностей під час формування питань 

вступного випробування, що у разі запровадження оприлюдненого проєкту 

предметного тесту, негативно . позначиться на підготовці фахівців на 

магістерському рівні  освіти . 

Переконливо просимо врахувати зазначене у цьому зверненні при 

формуванні кінцевого варіанту програми предметного тесту. 

Дане звернення обговорено та дістало схвалення освітянської, 

наукової, професійної спільноти та студентства. 

 

Пропозиції Валерія Опаріна, завідувача кафедри фінансів імені 

Віктора Федосова ДВНЗ «Київський національний економічний університет 

імені Вадима Гетьмана»; Людмили Примостка, завідувача кафедри 

банківської справи та страхування ДВНЗ «Київський національний 

економічний університет імені Вадима Гетьмана»; Олега Терещенко, 

завідувача кафедри корпоративних фінансів та фінансового контролінгу 

ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана» 

 

Розділ 
Розподіл, 

% 
Обґрунтування авторів пропозиції 

1. Публічні фінанси 10 Вважаємо, що певною мірою є 

неприйнятною ідеологія - домінування 

обліку над фінансами. За розділами, 

начебто 50:50, а за наповненням 70-75% 

питань з обліку та оподаткування. 

Враховуючи, що первинним явищем є 

фінанси, а облік є забезпечувальною 

складовою системи управління ними, 

необхідно, по-перше, зафіксувати це у 

назві - "Фінанси та облік", а не "Облік і 

фінанси" і, по-друге,  змінити пропорції - 

60:40% на користь фінансів. 

2. Податкова система 5 

3. Оподаткування 10 

4. Корпоративні фінанси 10 

5. Фінансовий облік та звітність 15 

6. Фінансовий аналіз 10 

7. Управлінський облік та фінансовий 

контролінг 
15 

8. Фінансовий облік 10 

9. Банківська справа 10 

10. Страхування 5 

11. Фінансові ринки та інвестування 10 
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Пропозиції Ірини Михайлівни Парасій-Вергуненко, професора кафедри 

фінансового аналізу та аудиту Київського національного торговельно-

економічного університету 

Об’єднання двох спеціальностей 071 «Облік і оподаткування» та 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» ускладнює  оцінювання 

компетентностей, отриманих студентами за різними Стандартами освіти, що 

знижує його об’єктивність.  Для успішної здачі предметного тесту навчальні 

плани мають бути уніфіковані у різних ЗВО, де набір предметів іноді суттєво 

різниться. Наприклад, студенти  спеціальності 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» вивчають предмет «Бухгалтерський облік», а не 

«Фінансовий облік» та «Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО».  

Предмет «Управлінський облік»  взагалі не входить до переліку обов’язкових 

дисциплін даної спеціальності, що ускладнює процес здачі тесту студентами 

за цим блоком питань.  

Тому пропоную диференціювати програму предметного тесту для 

вступу а магістратуру окремо за кожною спеціальністю, що дозволить більш 

об’єктивно оцінити  отримані студентами компетентності. Вважаю, що 

програма предметного тесту  вступного випробування до вступу магістратури 

за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» має включати таступні 

обов’язкові розділи, сформовані на основі вивчення таких фахових дисциплін: 

«Фінансовий облік», «Фінансова звітність підприємств за НП(С)БО», 

«Аудит», «Аналіз господарської діяльності (управлінський аналіз)», 

«Фінансовий аналіз», «Оподаткування», «Управлінський облік», «Фінансово-

господарський контроль», «Бюджетна та податкова система».  

Виокремлення питань контролю та аудиту для тестування знань 

обліковців та фінансистів важливе із огляду необхідності набуття 

компетентностей достатніх для навчання в магістратурі за даним фахом.  

Крім того окремі предметні блоки, заплановані в Проекті, потребують 

доповнення. Зокрема, розділ «Фінансовий аналіз» має бути доповнений 

питаннями аналізу ділової та ринкової активності підприємств, які є 

обов’язковими компонентами усіх чинних методик фінансового аналізу. 

Розділ 
Розподіл, 

% 
Обґрунтування авторів пропозиції 

1. Фінансова звітність підприємств за 

НПСБО 
15  

2. Фінансовий аналіз 15  

3. Оподаткування 15  

4. Бюджетна та податкова система 10  

5. Фінансовий облік 15  

6. Державний фінансовий контроль 10 змінити 

7. Фінанси підприємств 10  

8. Банківська справа та страхування 10  
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Пропозиції Одеського національного економічного університету 
Не достатньо обґрунтованим вважаємо, з яких міркувань, принципів та доцільності відбулося 

об’єднання двох спеціальностей 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» та 071 

«Облік і оподаткування», які за своє суттю та наповненням мають різні стандарти освітньо-

професійної підготовки та навчальні плани. 

Пропозиції Одеського національного 

економічного університету  
Обґрунтування авторів пропозиції 

Розділ 
Розподіл, 

% 
 

1. Фінансова звітність підприємств за 

НПСБО 
  

2. Фінансовий аналіз   

3. Оподаткування   

4. Бюджетна та податкова система   

5. Фінансовий облік  

У блоці 5 «Фінансовий облік за 

НП(С)БО», 

«Бухгалтерський обік у банках» взагалі 

відсутній 

6. Бухгалтерський облік в банках  замінити 

7. Фінанси підприємств   

8. Банківська справа та страхування  

надати перелік базових підручників та 

навчальних посібників, за якими будуть 

складатися тестові завдання 

(І.С. Волохова) замало на банківську 

справу та страхування виділяти лише 

15% балів  

бухгалтерський облік – 40 %, фінанси – 25 %, банківська справа – 25 %, страхування –10 % 

За окремими розділами спостерігається певне дублювання інформації (очевидно, що ці блоки 

стосуються різних розділів програми та навчальних дисциплін, однак, ураховуючи їхню 

спорідненість, певна інформація все ж таки буде повторюватися): 

- п. 1.3. «Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)», п. 2.6. «Аналіз фінансових 

результатів і рентабельності діяльності підприємства», п. 5.10. «Облік доходів, витрат і 

фінансових результатів»; 

- п. 2.3. «Аналіз джерел формування капіталу підприємства» та п. 7.7. «Капітал підприємства 

та його формування» 

(І.С. Волохова) З проєкту Програми доцільно виключити такі пункти, які не знаходять 

відображення у Спеціальних (фахових, предметних) компетентностях, як: 

- п. 3.2. «Платники податків, їх права і обов’язки». По кожномуподатку в рубриці 

«Оподаткування» розглядаються категорії платників. 

- п. 3.12. «Адміністрування податків, зборів, платежів». Це рівень магістерської програми. 

- п. 4.8. В рубриці «Податкова система України» слід виключити пункти 4.8.1 – 4.8.4, пов’язані 

з податковою політикою держави. Це рівень магістерської програми 

 

Пропозиції студентів Одеського національного економічного 

університету 

Ми, студенти 42 групи освітньої програми «Податкова та митна 

справа» спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Одеського національного економічного університету, вважаємо незрозумілим 

та невірним для вступу до магістратури за спеціальністю 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування» затвердження єдиного фахового 
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випробування одночасно за двома спеціальностями:072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування»; 071 «Облік і оподаткування». 

Спеціальності мають різні, затверджені наказами МОН України, 

стандарти, що включають різні набори загальних та спеціальних 

компетентностей, а також програмних результатів. 

Ми вважаємо, що програми Єдиного фахового вступного випробування 

мають бути складені окремо для кожної спеціальності та містити лише ті 

питання, які відповідають відповідному спеціальності стандарту вищої освіти 

для першого (бакалаврського) рівня освіти, що затверджено. 

 

Пропозиції Миколаївського національного аграрного університету 

Програмні результати навчання відповідно до стандартів вищої освіти 

здобувачів вищої освіти формуються з огляду на особливості фахової 

підготовки та унікальності освітніх програм. Сформувати спільні програмні 

результати для здобувачів вищої освіти спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» можна із 

застосуванням міждисциплінарних навчальних курсів, які б були доречними і 

не суперечили чинному законодавству у сфері провадження освітньої 

діяльності.  За таких умов по завершенню навчання здобувачі вищої освіти 

першого (бакалаврського) рівня мали б змогу отримувати необхідні знання, 

розуміння, та можливість застосування отриманих компетентностей за 

розробленою програмою проведення предметного тесту — Єдиного фахового 

вступного випробовування. 

Активне навчання, стійкість, гнучкість, креативне мислення, логічне 

мислення — є ті навички, які за рекомендаціями Всесвітнього Економічного 

форуму, будуть набувати все більшого значення, що підтверджено 

роботодавцями. Отримання зазначених навичок може бути реалізоване у сфері 

набуття професійних кваліфікацій, які проводяться відповідними Центрами 

(Постанова КМУ від 15.09.2021 року № 956). Кожен з учасників освітнього 

процесу може скористатися правом набуття необхідних компетентностей, у 

тому числі у сфері неформальної та інформальної освіти, освіти дорослих. З 

огляду на суттєву змістовну наповненість освітніх програм першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, реалізації права на вступ на другий 

(магістерський) рівень вищої освіти доречно скоротити змістовне наповнення 

Програми тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) до: 

- здатності спілкування державною мовою; 

- логічних задач та моделювання ситуацій. 

Зазначені компетентності дозволять оцінити рівень критичного 

мислення та логіки, у поєднанні із фаховим вступним випробовуванням 

дозволять оцінити рівень готовності випускника освітньої програми першого 

(бакалаврського) рівня до подовження навчання за другим (магістерським) 
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рівнем вищої освіти. Скорочення програми тесту ТЗНК дозволить не 

навантажувати вступників та зробити акцент на пріоритетні загальні 

компетентності — мислення. 

 

Пропозиція Вікторії Дорош, завідувача кафедри фінансів, банківської 

справи та страхування Луцького національного технічного університету 

Відповідно до Постанови КМУ № 266 від 29 квітня 2015 р. «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» в межах галузі знань 07 «Управління та 

адміністрування» виокремлюють спеціальності 072 «Фінанси, банка справа та 

страхування» та 071 «Облік і оподаткування». Відповідно спеціальності 

«облік та фінанси» у переліку немає.  

Підготовка здобувачів вищої освіти за спеціальностями 

регламентується:  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» - стандартом вищої 

освіти декларованим Наказом Міністерства освіти і науки України № 729 від 

24.05. 2019 р;  

071 «Облік і оподаткування» - стандартом вищої освіти декларованим 

Наказом Міністерства освіти і науки України № 1260 від 19.11.2018 р; 

За змістом, компетентностями та програмними результатами ці 

стандарти суттєво різняться. Тому вважаємо за доцільне проводити вступні 

випробування на вказані спеціальності окремо на основі завдань для єдиного 

фахового вступного випробування, сформованих відповідно до стандартів 

вищої освіти.  

Зазначимо, що у стандарті вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування» відсутні 

компетентності та програмні результати, які відповідають розділам програми 

предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового вступного 

випробування «Фінансовий облік» та «Управлінській облік». 

 

Пропозиції Ольги Пацули, заступника директора Інституту управління, 

психології та безпеки Львівського державного університету внутрішніх 

справ  

1. Пропонуємо перелік розділів формувати таким чином, щоб включити до 

них ті розділи, які передбачають формування компетентностей та результатів 

навчання, визначених стандартами вищої освіти бакалаврського рівня для 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування» та 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування». Зокрема, аналіз компетентностей та результатів 

навчання, визначених цими стандартами вказує на те, що розділ 

«Управлінський облік» не є обов’язковим для спеціальності 072 «Фінанси, 

банківська справа та страхування», а розділи «Фінанси підприємств» і 
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«Банківська справа та страхування» - не обов’язковими для спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». 

2. Підготовка здобувачів вищої освіти за різними освітніми програмами 

передбачає автономність закладу вищої освіти щодо формування навчальних 

планів та переліку навчальних дисциплін, що забезпечують набуття 

компетентностей за відповідною спеціальністю. З огляду на це, не у всіх 

закладах освіти викладалися навчальні дисципліни, які включені до Єдиного 

фахового вступного випробування. Не врахування цього факту не дасть 

можливості отримати об’єктивну оцінку знань здобувачів. Пропонуємо у 

2022р. проводити Єдине фахове вступне випробування в пробному режимі і 

дати можливість закладам вищої освіти змінити навчальні плани за 

відповідними освітніми програмами. 

 

Пропозиції Каріни Назарової, завідувача кафедри фінансового аналізу 

та аудиту Київського національного торговельно-економічного університету  

Зазначений проєкт повною мірою не включає таких важливих 

складових, як аудит та фінансовий контроль. Провідні аудиторські компанії 

впродовж тривалого часу є стейкхолдерами освітніх програм з аудиту. За 

пропозиціями стейкхолдерів освітяни включали в свої освітні програми такі 

дисципліни, як аудит, Міжнародні стандарти аудиту  тощо. В межах 

спеціальності о71 "Облік і оподаткування" студенти мали можливість обирати 

ту  спеціалізацію, яка дозволяє необхідні для подальшого працевлаштування  

компетентності. 

Останнім часом стрімко зростає кількість підприємств суспільного 

інтересу, які підлягають обов'язковому аудиту фінансової звітності; було 

створено новий орган суспільного нагляду за аудиторською дільністю 

(ОСНАД);  світова спільнота та потенціані інвестори все більше отримують 

інформації саме з результатів аудиту фінансової звітності, відкрито 

оприлюднених. Тобто роль аудиту, безумовно, зростає. 

На противагу окресленим процесам запропонований проєкт не включає 

такого концептуального вектору, як аудит фінансової звітності.  

І  це стосується  усіх галузей національної економіки. Натомість 

управлінський облік, якому присвячено значну увагу в проєкті, стосується, 

здебільшого, лише окремої галузі- виробництва. 

Підтвердженням важливості та актуальності запровадження 

зазначених стандартів освіти в Україні, у тому числі і у частині аудиту, є 

розроблена Національна стратегія удосконалення бухгалтерської та 

аудиторської освіти в Україні, напрацьована у процесі обміну думками між 

членами бухгалтерської практикуючої спільноти та освітян (EDUCOP) за 

програмою STAREP, що успішно провадилася Світовим банком (20190219-

Ukraine-Concept-FINAL.pdf (worldbank.org)). 
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Впровадження оприлюдненого проєкту програми вступного 

випробування фактично нівелює відмінності між двома спеціальностями (071 

та 072), освітніми програмами. Якість підготовки здобувачів вищої освіти- 

майбутніх аудиторів- може знизитися, оскільки компетентності ґрунтовного 

професійного рівня  будуть заміщатися загальними, які не відносяться 

безпосередньо до майбутньої професії. 

Перелік запропонованих тем до проєкту програми предметного тесту з 

обліку та фінансів єдиного фахового вступного випробування, не охоплює 

об’єкт, теоретичний зміст предметної області та цілі навчання, які визначені у 

Стандартах вищої освіти  спеціальності «Облік і оподаткування», а саме: 

аналіз, контроль, аудит. Рекомендуємо доповнити розділи програми темами з 

цих напрямів, що буде відповідати опису предметної області спеціальності 071 

«Облік і оподаткування», яка визначена у відповідному стандарті вищої освіти 

МОН. 

 

Пропозиції голови Аудиторської  палати України Тетяни Каменської 

Аудиторська палата України засвідчує свою повагу та звертається з 

приводу наступного. 

Аудиторська палата України є органом професійного самоврядування 

аудиторів, створеним відповідно до Закону України «Про аудит фінансової 

звітності та аудиторську діяльність» від 21.12.2017 № 2258-VIII (Закон), і 

представляє аудиторів України у відносинах з органами державної влади, 

органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими і службовими 

особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми 

власності, громадськими об’єднаннями та міжнародними організаціями, 

забезпечує захист професійних прав аудиторів. Прийняття Закону розпочало 

реформу аудиторської діяльності в Україні, що сприятиме позитивному 

інвестиційному клімату, зокрема забезпечить підвищення рівня довіри з боку 

інвесторів до фінансової звітності вітчизняних підприємств; унеможливить 

надання неякісних аудиторських послуг, а також сприятиме прозорості та 

достовірності фінансової звітності емітентів цінних паперів, банків, страхових 

компаній, інших публічних компаній, у т. ч. державних підприємств. 

 Однією з причин, що заважають реформуванню вітчизняного аудиту, 

є брак професійного персоналу в аудиторських компаніях. Загальна кількість 

аудиторів в Реєстрі аудиторів станом на 1 грудня 2021 р. складала 2698 осіб. 

Цього недостатньо для забезпечення надання якісних аудиторських послуг 

усім підприємствам, для яких щорічний аудит став обов’язковим.  

Звернути увагу щодо предметної наповненості спеціальності 071 

«Облік і оподаткування». При можливості привести її у відповідність з 

вимогами статті 19 Закону України «Про аудит фінансової звітності та 

аудиторську діяльність», згідно з якою кандидати в аудитори підтверджують 



20 
 

теоретичні знання за такими напрямами: 1) стандарти професійної етики та 

професійна незалежність; 2) міжнародні стандарти аудиту; 3) законодавчі 

засади аудиторської діяльності та методика проведення аудиту (професійні 

навички); 4) управління ризиками та внутрішній контроль; 5) фінансовий 

аналіз; 6) управлінський облік; 7) міжнародні стандарти фінансової звітності; 

8) теорія бухгалтерського обліку та законодавчі засади ведення 

бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності; 9) податкове 

законодавство та законодавство про єдиний соціальний внесок; 10) 

господарське, цивільне та трудове законодавство; 11) корпоративне 

законодавство та законодавство про відновлення платоспроможності 

боржника або визнання його банкрутом; 12) інформаційні технології та 

комп’ютерні системи; 13) фінанси підприємств; 14) економіка підприємства та 

статистика. 

Просимо переглянути наповнення предметного тесту у проекті 

«Програми предметного тесту з обліку та фінансів єдиного фахового 

вступного випробування», що розміщений для громадського обговорення, в 

частині питань, що стосуються спеціальності 071 «Облік і оподаткування». На 

жаль, в запропонованому тесті відсутнє оцінювання важливої групи 

обов’язкових компетентностей щодо контролю та аудиту. Так, програма тесту 

не передбачає оцінювання компетентностей СК07 «Застосовувати методики 

проведення аудиту й послуг з надання впевненості» та СК09 «Здійснювані 

зовнішній та внутрішній контроль діяльності підприємства та дотримання ним 

законодавства з бухгалтерського обліку і оподаткування» Просимо додати 
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оцінювання названих компетентностей, які є принципово важливими для випускників спеціальності 071 з огляду 

на потреби роботодавців різних сфер економіки, насамперед аудиторських компаній та структурних підрозділів 

внутрішнього аудиту. 

 

Пропозиції Терещенко О.О., завідувача кафедрою корпоративних фінансів і контролінгу Державного вищого 

навчального закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

Запропонована до обговорення редакція Пропозиції до Програми  

 

Обґрунтування 

авторів пропозиції 
 Тема та її зміст Питом

а вага, 

% 

Когніт

ивний 

рівень 

 Тема та її зміст Питома вага, % Когнітив

ний 

рівень 

 

2 Фінансовий аналіз  10%  2 Фінансовий аналіз  10%   
2.1 Сутність та інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу 
1%   + 1%   

2.1.1 Сутність і завдання фінансового 

аналізу 
 А  +    

2.1.2 Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу 
 В  +    

2.1.3 Види фінансового аналізу  А  +    

2.2 Аналіз активів підприємства 2%   + 2%   

2.2.1 Економічна сутність і структура 

активів підприємства 
 В  +    

2.2.2 Аналіз динаміки складу і структури 

активів підприємства 
 С  +    

2.2.3  Аналіз складу і структури 

необоротних активів підприємства 
 С  +    

2.2.4 Аналіз складу і структури оборотних 

активів 
 С  +    

2.2.5 Аналіз запасів підприємства  С  +    

2.2.6 Аналіз дебіторської заборгованості.  С  +    
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2.3. Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства.  

2%   - -  Розділ пропонується 

забрати, оскільки 

значним чином 

висвітлено у фінансах 

підприємств !!! 

2.3.1

. 

Економічна сутність і структура 

джерел формування капіталу 

підприємства. В 

 В  -   

2.3.2

. 

Аналіз динаміки складу і структури 

джерел фінансових ресурсів.  
 С  -   

2.3.3

. 

Аналіз складу і структури власного 

капіталу підприємства. 
 С  -   

2.3.4

. 

Аналіз складу і структури поточних 

зобов’язань. 
 С  -    

2.4. Аналіз ліквідності і 

платоспроможності. 

2%   + 3%   

2.4.1

. 

Сутність платоспроможності і 

ліквідності та їх значення.  
 В  +    

2.4.2

. 

Класифікація активів за ступенем 

ліквідності та пасивів за 

терміновістю погашення.  

 С  +    

2.4.3

. 

Показники ліквідності та їх 

економічна інтерпретація.  
 В  +    

2.4.4

. 

Методика розрахунку показників 

ліквідності та їх аналіз. 
 С  Порядок 

розрахунку 

показників 

ліквідності та їх 

аналіз. 

  Посилання на 

методику розрахунку 

є некоректним, 

оскільки відсутня 

конкретна методика 

2.5 Аналіз фінансової стійкості. 1%   -   Розділ пропонується 

видалити, оскільки 

відсутні однозначні 

тлумачення 

фінансової стійкості 

та однозначні 

2.5.1 Сутність фінансової стійкості.  В  -   

2.5.2 Фактори впливу на фінансову 

стійкість 
 В  -   

2.5.3 Методика розрахунку та аналіз 

відносних показників фінансової 
 С  -   
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стійкості. методики її 

визначення. Окрім 

цього, у зарубіжних 

підручниках відсутні 

згадки на фінансову 

стійкість у 

вітчизняній її 

інтерпретації. 

2.6  Аналіз фінансових результатів і 

рентабельності діяльності 

підприємства. 2% 

2%     2%  

2.6.1 Економічна сутність і види 

фінансових результатів. 
 В      

2.6.2 Горизонтальний аналіз формування 

фінансових результатів. 
 С      

2.6.3 Методика розрахунку показників 

рентабельності та їх аналіз. 
 С  Підходи до 

розрахунку 

показників 

рентабельності та 

їх аналіз. 

  Посилання на 

методику розрахунку 

є некоректним, 

оскільки відсутня 

конкретна 

затверджена методика 

2.7 Аналіз ймовірності банкрутства 

підприємства. 

 1%  Аналіз причин та 

ймовірності 

настання 

банкрутства 

підприємства. 

 2%  

2.7.1 Поняття та види банкрутства 

підприємства.  
 А  Банкрутство 

підприємства та 

його фінансові 

наслідки 

 А  

2.7.2 Причини банкрутства  В  Аналіз причини 

банкрутства 
 В  
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2.7.3 Методи діагностики банкрутства 

(моделі Альтмана, Тафлера ) та 

інтерпретація її результатів. 

 С  Способи оцінки 

ймовірності 

банкрутства 

(однофакторні та 

багатофакторні 

моделі, 

рейтинговий 

підхід)  

 С Моделі Альтмана, 

Тафлера та інші є 

застарілими і не 

несуть ніякого 

практичного 

навантаження. 

Доцільно подати 

підходи до оцінки 

ймовірності 

банкрутства 

7. Фінанси підприємств 15%  7. Фінанси 

підприємств 

15%   

7.1. Основи фінансів підприємств 1%  7.1

. 

Основи фінансів 

підприємств 

1%   

7.1.1

. 

Сутність фінансів підприємств.  В 7.1

.1. 

+  В  

7.1.2

. 

Фінансові ресурси (кошти) 

підприємств. 

 А 7.1

.2. 

Капітал як базова 

категорія фінансів 

підприємства 

 А Термін «Фінансові 

ресурси» недоцільно 

вживати, оскільки це 

застарілий рудимент 

радянської науки 

7.1.3

. 

Сутність фінансової діяльності 

підприємства. 

 А 7.1

.3. 

Організація 

фінансової роботи 

на підприємстві. 

 А Більш адекватно 

відбиває логіку 

питання 

         

7.2. Грошовий оборот, грошові 

розрахунки підприємств. 

2,0%  7.2

. 

Грошовий оборот, 

грошові 

розрахунки 

підприємств. 

2,0%   

7.2.1

. 

Грошовий оборот і система 

розрахунків підприємства 

  7.2

.1. 

+    

7.2.1 Безготівкові розрахунки.  А 7.2 +  А  
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.1 .1.

1 

7.2.1

.2 

Готівкові розрахунки.  А 7.2

.1.

2 

+  А  

7.2.2 Форми безготівкових розрахунків і 

платіжні документи. 

  7.2

.3 

+    

7.2.2

.1 

Порядок розрахунків платіжними 

дорученнями. 

 В 7.2

.3.

1 

+  В  

7.2.2

.2 

Порядок розрахунків платіжними 

вимогами. 

 В 7.2

.3.

2 

+  В  

7.2.2

.3 

Порядок використання 

розрахункових чеків. 

 В 7.2

.3.

3 

+  В  

7.2.2

.4 

Використання акредитивної форми 

розрахунків (види: підтверджений, 

непідтверджений, відзивний, 

безвідзивний. Порядок платежів за 

акредитивом). 

 В 7.2

.3.

4 

+  В  

7.2.2

.5 

Розрахунки з використанням векселів 

(простий, переказний, доходний, 

дисконтний, облік, продаж векселів). 

 С 7.2

.3.

5 

+  В  

7.3. Грошові потоки підприємства. 2,0%  7.3

. 

Грошові потоки 

підприємства. 

2,0%   

7.3.1 Сутність грошових потоків 

підприємства. 

 В 7.3

.1 

+  В  

7.3.2 Класифікація грошових потоків (за 

видами діяльності, валовий / чистий, 

накопичений/ поточний, фактичний / 

дисконтований). 

 В 7.3

.2 

Класифікація 

грошових потоків 

(за видами 

діяльності, 

 В Класифікація за 

критеріями валовий / 

чистий, накопичений/ 

поточний, фактичний 
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вхідний/вихідний). / дисконтований) є 

неоднозначною та не 

має достатнього 

теоретичного 

обґрунтування і 

практичного 

значення. 

7.3.3 Валовий та чистий грошовий потік: 

розрахунок та використання. 

 С 7.3

.3 

Чисті грошові  

потоки від 

операційної, 

інвестиційної та 

фінансової 

діяльності: форми 

розрахунку та 

напрямки 

використання. 

 С Більш адекватно 

передає логіку 

питання 

7.3.4 Дисконтування грошових потоків. 

Ставка дисконтування. 

 С 7.3

.4 

Дисконтування 

грошових потоків. 

 С 

 

 

    7.3

.5 

Ставка 

дисконтування та 

WACC. 

 С Питання розрахунку 

ставки дисконтування 

є об’ємним і 

принципово важливим 

для прийняття 

фінансово-

інвестиційних рішень, 

тому його доцільно 

подати окремо 

7.4. Формування та розподіл прибутку. 2,0%  7.4

. 

Формування та 

розподіл прибутку. 

2,0%   

7.4.1 Економічний зміст та види прибутку 

підприємства. 

 А 7.4

.1 

Економічний зміст 

та види прибутку 

підприємства 

 А Сучасне трактування  
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(EBITDA, EBIT, 

чистий прибуток). 

7.4.2 Собівартість та її вплив на прибуток.  С 7.4

.2 

Доходи та витрати, 

їх вплив на 

фінансові 

результати 

підприємства 

 С 

7.4.3 Формування та розподіл прибутку 

підприємства. 

 С 7.4

.3 

Розподілений 

прибуток та 

дивіденди. 

 С 

7.5. Необоротні активи підприємства. 2,5%  7.5

. 

Необоротні 

активи 

підприємства. 

2,5%   

7.5.1 Економічна сутність і призначення 

необоротних активів. 

 В 7.5

.1 

+  В  

7.5.2 Основні засоби підприємства, їх 

сутність та характеристика. 

 В 7.5

.2 

Основні засоби та 

нематеріальні 

активи 

підприємства, їх 

сутність та 

характеристика. 

 В Додаткове 

виокремлення 

нематеріальних 

активів ускладнює 

програму 

7.5.3 Знос і амортизація основних засобів.  С 7.5

.3 

Знос і амортизація 

основних засобів та 

нематеріальних 

активів. 

 С 

7.5.4 Нематеріальні активи підприємства: 

поняття та класифікація. 

 В 7.5

.4 

Методи оцінки 

доцільності 

інвестицій  (методи 

NPV, IRR). 

 В  

7.5.5 Амортизація нематеріальних активів.  С 7.5

.5 

Підходи до оцінки 

вартості активів 

(витратний, 

 С Оцінка вартості 

активів має бути 

важливим елементом 
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доходний, 

ринковий) 

програми, що 

відповідає сучасним 

трендам 

7.5.6 Методи оцінки інвестицій (методи 

NPV, IRR). 

 С 7.5

.6 

Види 

довгострокових 

фінансових 

інвестицій 

 В  

7.5.7 Види довгострокових фінансових 

інвестицій (пайові та боргові цінні 

папери) 

 В      

7.6. Оборотні активи підприємств. 2,5%  7.6

. 

Оборотні активи 

підприємств. 

2,5%   

7.6.1 Сутність оборотних активів у 

господарській діяльності 

підприємств. 

 В 7.6

.1 

+  В  

7.6.2 Класифікація оборотних активів.  В 7.6

.2 

+  В  

7.6.3 Сутність та порядок визначення 

тривалості виробничого, 

операційного та фінансового циклу 

підприємства. 

 С 7.6

.3 

+  С  

7.7. Капітал підприємства та його 

формування 

3,0%  7.7

. 

Капітал 

підприємства та 

його формування 

3,0%   

7.7.1 Капітал як базова категорія фінансів 

підприємства (власний, залучений та 

позиковий капітал). 

 В 7.7

.1 

Власний капітал 

підприємства та 

способи його 

формування 

 С Згадка про залучений 

капітал є 

недоцільною, оскільки 

є рудиментом 

радянської школи 

фінансів. 
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7.7.2 Джерела формування та способи 

залучення капіталу (статутний 

капітал, банківські кредити, 

корпоративні облігації, кредиторська 

заборгованість за товари, роботи, 

послуги, кредиторська 

заборгованість за розрахунками) 

 С 7.7

.2 
 

Довгостроковий 

борговий капітал 

підприємств та 

способи його 

формування 

(довгострокові 

кредити, 

корпоративні 

облігації) 

 С Замість терміну 

«позиковий капітал» 

доцільно 

використовувати 

термін «борговий 

капітал», що 

відповідає  зарубіжній 

практиці (debt capital). 

7.7.3 Комерційний кредит як спосіб 

залучення позикового капіталу. 

 В 7.7

.3 

Короткострокове 

боргове 

фінансування 

підприємств 

 В 

    7.7

.4 

Теорема Міллера-

Модільяні та 

структура капітал 

підприємства  

 С Теорема лауреатів 

Нобелівської премії з 

економіки Міллера та 

Модільяні має 

визначальне значення 

для сучасних 

фінансів, тому її 

обов’язково слід 

включити у програму. 
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Пропозиції Львівського національного університету імені Івана Франка 
 

Запропонована до обговорення редакція 

Пропозиції Львівського національного 

університету імені Івана Франка 

(ВАРІАНТ №1) 

1. Розподіл питомої ваги розділів 

Обґрунтування авторів пропозиції 

Розділ Розподіл, % Розділ Розподіл, % 

1. Фінансова звітність 

підприємств за НПСБО 

 

10 
1. Фінансова звітність підприємств 

за НПСБО та фінансовий аналіз 
15 

1. Об’єднати розділ 1 та 2 проєкту у розділ 

“Фінансова звітність підприємств за НПСБО та 

фінансовий аналіз”, що дасть змогу урахувати 

взаємопов’язаність навчальних дисциплін та 

наділити їх часткою 15 % 
2. Фінансовий аналіз 10 

3. Оподаткування 10 2. Оподаткування 10  

4. Бюджетна та податкова 

система 
10 3. Державні та місцеві фінанси 15 

2. Враховуючи програмні результати Стандарту 

вищої освіти за цими спеціальностями, додатково 

передбачити розділ “Державні та місцеві фінанси” 

(замість розділу 4 “Бюджетна та податкова система” 

проєкту) і виділити йому частку (15 %) за рахунок 

об’єднання розділів 1 та 2 цього ж проєкту 

5. Фінансовий облік 15 4. Фінансовий та управлінський 

облік 
25 

3. На основі об’єднання розділів 5 і 6 проєкту 

сформувати розділ 4 з назвою “Фінансовий та 

управлінський облік” з часткою 25 %. Водночас 

зменшити частку розділу 7 “Фінанси підприємств” з 

15 % до 10 %, що дасть змогу сформувати розділ 5 

“Фінансовий ринок та інвестування” з часткою 10 % 

6. Управлінський облік 15 

  
5. Фінансовий ринок та 

інвестування 
10 

7. Фінанси підприємств 15 6. Фінанси підприємств 10  

8. Банківська справа та 

страхування 
15 

7. Банківська система та 

страхування 
15  
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Запропонована до обговорення  редакція Пропозиції Львівського національного 

університету імені Івана Франка  

(ВАРІАНТ №2) 

1. Розподіл питомої ваги розділів 

Обґрунтування авторів пропозиції 

Розділ Розподіл Зміни розділів Розподіл  

1. Фінансова звітність підприємств за 

НПСБО 
10% 1. Фінансова звітність 

підприємств за НПСБО 
10% - 

2. Фінансовий аналіз 10% 2. Фінансовий аналіз 10% - 

3. Оподаткування 10% 3. Податкова система 10% ЗАМІНИТИ 

 

В нормативну складову навчальних дисциплін циклу 

практичної та професійної підготовки студентів 

спеціальності 071 «Облік та оподаткування» та 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування»  

входить дисципліна  

«Податкова система»  

4. Бюджетна та податкова система 10% 4. Бюджетна система 10% ВИЛУЧИТИ   

Податкова система 

 «Бюджетна система» включена в нормативну складову 

дисциплін циклу професійної та практичної підготовки   

спеціальності  072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування» та 071 «Облік та оподаткування» як  

окремий освітній компонент  

5. Фінансовий облік 15% 5. Фінансовий облік 15% - 

6. Управлінський облік 15% 6. Управлінський облік 15% - 

7. Фінанси підприємств 15% 7. Фінанси підприємств 15% - 

8. Банківська справа та страхування 15% 8. Банківська справа та 

страхування 
15% - 
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Пропозиції Львівського національного університету імені Івана Франка, а також Андрія Нікітішина, Гура Н.О., 

Мірошниченко О. В. 

Когнітивні рівні охоплення: 

 

Рівень А. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання». 

Рівень В. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння». 

Рівень С. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування». 

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/«Оцінка». 

 

 

 ЗАПРОПОНОВАНА ДО ОБГОВОРЕННЯ 

РЕДАКЦІЯ 

Пропозиції Львівського національного університету імені Івана Франка та Андрія 

НІКІТІШИНА, Гура Н.О., Мірошниченко Олесі Володимирівни 

№ Тема та її зміст Питома 

вага,  

% 

Когнітивн

ий рівень 

№ Тема та її зміст Питома 

вага,  

% 

Когнітивн

ий рівень 
 

Обґрунтування авторів 

пропозиції 

1. Фінансова звітність 

підприємств за НП(С)БО 

10  1. Фінансова звітність 

підприємств за НП(С)БО 

10   

1.1 Загальні вимоги до фінансової 

звітності. 

1  1.1 Загальні вимоги до фінансової 

звітності. 

1   

1.1.1 Регулювання фінансової звітності 

в Україні. 

 А 1.1.1 Регулювання фінансової звітності 

в Україні. 

 А  

1.1.2 Мета та склад фінансової 

звітності. 

 А 1.1.2 Мета та склад фінансової 

звітності. 

 А  

1.1.3 Якісні характеристики та 

принципи підготовки фінансової 

звітності. 

 В 1.1.3 Якісні характеристики та 

принципи підготовки фінансової 

звітності. 

 В  

1.2 Баланс (Звіт про фінансовий 

стан). 

4  1.2 Баланс (Звіт про фінансовий 

стан). 

5   

1.2.1 Призначення балансу та його 

структура. 

 B 1.2.1 Призначення балансу та його 

структура. 

 B  
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1.2.2 Актив балансу. Визначення, 

оцінка та класифікація активів. 

 B 1.2.2 Актив балансу. Визначення, 

оцінка та класифікація активів. 

 B  

1.2.3 Особливості оцінки та розкриття 

в балансі необоротних активів. 

 C 1.2.3 Особливості оцінки та розкриття 

в балансі необоротних активів. 

 C  

1.2.4 Склад, оцінка та відображення в 

балансі оборотних активів. 

 C 1.2.4 Склад, оцінка та відображення в 

балансі оборотних активів. 

 C  

1.2.5 Характеристика статей власного 

капіталу та порядок їх 

відображення в балансі. 

 B 1.2.5 Характеристика статей власного 

капіталу та порядок їх 

відображення в балансі. 

 B  

1.2.6 Визначення, оцінка та 

класифікація зобов'язань. 

 B 1.2.6 Визначення, оцінка та 

класифікація зобов'язань. 

 B  

1.2.7 Особливості оцінки та розкриття 

в балансі довгострокових 

зобов’язань. 

 B 1.2.7 Особливості оцінки та розкриття 

в балансі довгострокових 

зобов’язань. 

 B  

1.2.8 Склад поточних зобов’язань та 

відображення їх у балансі. 

 C 1.2.8 Склад поточних зобов’язань та 

відображення їх у балансі. 

 C  

1.3 Звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід). 

3  1.3 Звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід). 

4   

1.3.1 Загальна характеристика Звіту 

про фінансові результати. 
 B 1.3.1 Загальна характеристика Звіту 

про фінансові результати. 
 B  

1.3.2 Визнання, класифікація та оцінка 

доходів і витрат у Звіті про 

фінансові результати. 

 B 1.3.2 Визнання, класифікація та оцінка 

доходів і витрат у Звіті про 

фінансові результати. 

 B  

1.3.3 Визначення чистого прибутку 

(збитку) звітного періоду. 
 C 1.3.3 Визначення чистого прибутку 

(збитку) звітного періоду. 
 C  

1.3.4 Визначення економічних 

елементів операційних витрат. 

 B 1.3.4 Визначення економічних 

елементів операційних витрат. 

 B  

1.3.5 Розрахунок прибутку на акцію.  C 1.3.5 Розрахунок прибутку на акцію.  C  

1.4 Звіт про рух грошових коштів. 2% B     ВИЛУЧИТИ 
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 дублюється із п.2.1.2. та п.7.3 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

видалити, оскільки серед 5 

форм фінансової звітності 

найбільше уваги приділяється 

саме  Балансу та Звіту про  

фінансові результати (ст. 

викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

2. Фінансовий аналіз 10%  2. Фінансовий аналіз 10%   

2.1 Сутність та інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу. 

1%  2.1 Сутність та інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу. 

1%   

2.1.1 Сутність і завдання фінансового 

аналізу. 

 А 2.1.1 Сутність і завдання фінансового 

аналізу. 

 А  

2.1.2 Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу. 

 B 2.1.2 Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу. 

 B  

2.1.3 Види фінансового аналізу.  А 2.1.3 Види фінансового аналізу.  А  

2.2 Аналіз активів підприємства. 2%  2.2 Аналіз активів підприємства. 2%   

2.2.1 Економічна сутність і структура 

активів підприємства. 

 В 2.2.1 Економічна сутність і структура 

активів підприємства. 

 В  

2.2.2 Аналіз динаміки складу і 

структури активів підприємства. 

 С 2.2.2 Аналіз динаміки складу і 

структури активів підприємства. 

 С  

2.2.3 Аналіз складу і структури 

необоротних активів 

 С 2.2.3 Аналіз складу і структури 

необоротних активів 

 С  
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підприємства. підприємства. 

2.2.4 Аналіз складу і структури 

оборотних активів. 

 С 2.2.4 Аналіз складу і структури 

оборотних активів. 

 С  

2.2.5 Аналіз запасів підприємства.  С 2.2.5 Аналіз запасів підприємства.  С  

2.2.6 Аналіз дебіторської 

заборгованості. 

 С 2.2.6 Аналіз дебіторської 

заборгованості. 

 С  

2.3 Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства. 

2%  2.3 Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства. 

2%   

2.3.1. Економічна сутність і структура 

джерел формування капіталу 

підприємства. 

 В 2.3.1. Економічна сутність і структура 

джерел формування капіталу 

підприємства. 

 В  

2.3.2 Аналіз динаміки складу і 

структури джерел фінансових 

ресурсів. 

 С 2.3.2 Аналіз динаміки складу і 

структури джерел фінансових 

ресурсів. 

 С  

2.3.3 Аналіз складу і структури 

власного капіталу підприємства. 

 С 2.3.3 Аналіз складу і структури 

власного капіталу підприємства. 

 С  

2.3.4 Аналіз складу і структури 

поточних зобов’язань. 

 С 2.3.4 Аналіз складу і структури 

поточних зобов’язань. 

 С  

2.4 Аналіз ліквідності і 

платоспроможності. 

2%  2.4 Аналіз ліквідності і 

платоспроможності. 

2%   

2.4.1 Сутність платоспроможності і 

ліквідності та їх значення. 

 В 2.4.1 Сутність платоспроможності і 

ліквідності та їх значення. 

 В  

2.4.2 Класифікація активів за ступенем 

ліквідності та пасивів за 

терміновістю погашення. 

 C 2.4.2 Класифікація активів за ступенем 

ліквідності та пасивів за 

терміновістю погашення. 

 C  

2.4.3 Показники ліквідності та їх 

економічна інтерпретація. 

 В 2.4.3 Показники ліквідності та їх 

економічна інтерпретація. 

 В  

2.4.4 Методика розрахунку показників 

ліквідності та їх аналіз. 

 С 2.4.4 Методика розрахунку показників 

ліквідності та їх аналіз. 

 С  
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2.5 Аналіз фінансової стійкості. 1%  2.5 Аналіз фінансової стійкості. 1%   

2.5.1 Сутність фінансової стійкості.  B 2.5.1 Сутність фінансової стійкості.  B  

2.5.2 Фактори впливу на фінансову 

стійкість. 

 B 2.5.2 Фактори впливу на фінансову 

стійкість. 

 B  

2.5.3 Методика розрахунку та аналіз 

відносних показників фінансової 

стійкості. 

 С 2.5.3 Методика розрахунку та аналіз 

відносних показників фінансової 

стійкості. 

 С  

2.6 Аналіз фінансових результатів і 

рентабельності діяльності 

підприємства. 

2%  2.6 Аналіз фінансових результатів і 

рентабельності діяльності 

підприємства. 

2%   

2.6.1 Економічна сутність і види 

фінансових результатів. 

 B 2.6.1 Економічна сутність і види 

фінансових результатів. 

 B  

2.6.2 Горизонтальний аналіз 

формування фінансових 

результатів. 

 С 2.6.2 Горизонтальний аналіз 

формування фінансових 

результатів. 

 С  

2.6.3 Методика розрахунку показників 

рентабельності та їх аналіз. 

 С 2.6.3 Методика розрахунку показників 

рентабельності та їх аналіз. 

 С  

2.7 Аналіз ймовірності банкрутства 

підприємства. 

1% C      ВИЛУЧИТИ 

 вивчається на другому 

(магістерському) рівні 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

2.7.1 Поняття та види банкрутства 

підприємства. 

 A 2.7.1 Поняття та види банкрутства 

підприємства. 

 A  

2.7.2 Причини банкрутства.  B 2.7.2 Причини банкрутства.  B  

2.7.3 Методи діагностики банкрутства 

(моделі Альтмана, Тафлера ) та 

інтерпретація її результатів. 

 С 2.7.3 Методи діагностики банкрутства 

(моделі Альтмана, Тафлера ) та 

інтерпретація її результатів. 

 С  
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 Видалити, оскільки 

розрахунки за вказаними 

моделями є досить складними 

та потребують значного часу 

на їх здійснення та 

інтерпретацію. 

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

3. Оподаткування. 10%  3. Податкова система 10%   

    3.0 Податкова система України. 2,5%  ВИЛУЧИТИ  

з розділу «Бюджетна та 

податкова система» і додати 

в розділ «Податкова система» 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

    3.01 Податкова політика: сутність в 

системі державного регулювання 

економіки. 

 В   

    3.01.1 Стратегія і тактика податкової 

політики. 
 В   

    3.01.2 Оцінка рівня податкового 

навантаження на макро- і 

мікрорівнях. 

 С   

    3.01.3 Завдання, цілі та основні 

принципи податкової політики в 

Україні. 

 В   

    3.01.4 Структура податкової системи.  В   
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    3.01.5 Функції, права та обов’язки 

контролюючих органів у сфері 

оподаткування. 

 С   

3.1 Основи оподаткування суб’єктів 

господарювання в Україні-. 

0,6%  3.1 Сутність та види податків 0,5%   

ЗМІНЕНО  

назву теми та питому вагу 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка)  

Основи оподаткування в Україні 0,6 Андрій НІКІТІШИН  

В юридичні практиці, а також 

у теорії  не вживається 

словосполучення 

"Оподаткування за..." тим чи 

іншим податком, а тому краще 

вжити для прикладу 

словосполучення 

"Оподаткування екологічним 

податком" без прийменика 

"за". 

3.1.1 Сутність і суспільне призначення 

податків. 

 B 3.1.1 Сутність і суспільне призначення 

податків. 

 B  

3.1.2 Поняття податку та збору.  B 3.1.2 Поняття податку та збору.  B  

3.1.3 Функції податків, їх сутність та 

особливості прояву. 

 B 3.1.3 Функції податків, їх сутність та 

особливості прояву. 

 B  

3.1.4 Загальнодержавні податки і збори 

та їх характеристика. 

 B 3.1.4 Загальнодержавні податки і збори 

та їх характеристика. 

 B  

3.1.5 Місцеві податки і збори та їх 

характеристика. 

 B 3.1.5 Місцеві податки і збори та їх 

характеристика. 

 B  

3.1.6 Елементи, що визначаються під 

час встановлення податків, та їх 

характеристика. 

 B 3.1.6 Елементи, що визначаються під 

час встановлення податків, та їх 

характеристика. 

 B  
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3.2 Платники податків, їх права і 

обов’язки. 

0,6%  3.2 Платники податків, їх права і 

обов’язки. 

0,5%  ЗМІНЕНО  

  питому вагу (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка)  

3.2.1 Види та характеристика 

платників податків. 

 B 3.2.1 Види та характеристика 

платників податків. 

 B  

3.2.2 Права та обов’язки платників 

податків. 

 B 3.2.2 Права та обов’язки платників 

податків. 

 B  

3.3 Оподаткування за податком на 

доходи фізичних осіб та 

військовим збором. 

1%  3.3 Податок на доходи фізичних 

осіб та військовий збір. 

1%  ЗМІНЕНО  

назву теми  (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка)   

3.3.1 Платники податку на доходи 

фізичних осіб. Податкові агенти. 

 B 3.3.1 Платники податку на доходи 

фізичних осіб. Податкові агенти. 

 B  

3.3.2 Об’єкт та база оподаткування 

податком на доходи фізичних 

осіб. 

 B 3.3.2 Об’єкт та база оподаткування 

податком на доходи фізичних 

осіб. 

 B  

3.3.3 Ставки податку на доходи 

фізичних осіб. 

 B 3.3.3 Ставки податку на доходи 

фізичних осіб. 

 B  

3.3.4 Платники, об’єкти та база 

оподаткування військовим 

збором. 

 B 3.3.4 Платники, об’єкти та база 

оподаткування військовим 

збором. 

 B  

3.3.5 Ставки військового збору та 

порядок його розрахунку. 

 C 3.3.5 Ставки військового збору та 

порядок його розрахунку. 

 C  

3.4 Загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

1%  3.4 Загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

0,5%  ЗМІНЕНО  

  питому вагу  (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 
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3.4.1 Платники, об’єкти та база 

оподаткування єдиним 

соціальним внеском на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

 B 3.4.1 Платники, об’єкти та база 

оподаткування єдиним 

соціальним внеском на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

 B  

3.4.2 Ставки ЄСВ, особливості їх 

застосування. 

 C 3.4.2 Ставки ЄСВ, особливості їх 

застосування. 

 C  

3.4.3 Терміни сплати та подання 

звітності з ЄСВ. 

 B 3.4.3 Терміни сплати та подання 

звітності з ЄСВ. 

 B  

3.5 Оподаткування за екологічним 

податком. 

0,6%  3.5 Екологічний податок. 0,5%  ЗМІНЕНО  

назву теми та питому вагу  

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

3.5.1 Сутність та значення 

екологічного податку. 

 B 3.5.1 Сутність та значення 

екологічного податку. 

 B  

3.5.2 Платники, податкові агенти, 

об’єкт, ставка і база 

оподаткування екологічного 

податку. 

 B 3.5.2 Платники, податкові агенти, 

об’єкт, ставка і база 

оподаткування екологічного 

податку. 

 B  

 Видалити, оскільки ставки 

оподаткування, строки подачі 

звітності досить мінливі та 

часто змінюються. (ст. 

викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

3.6 Оподаткування за акцизним 

податком і митом. 

0,8%  3.6 Акцизний податок і мито. 0,6%  ЗМІНЕНО  

назву теми та питому вагу 

(Пропозиції Львівського 
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національного університету 

імені Івана Франка)  

3.6.1 Платники, об’єкти та база 

оподаткування акцизним 

податком. 

 B 3.6.1 Платники, об’єкти та база 

оподаткування акцизним 

податком. 

 B  

3.6.2 Підакцизні товари та ставки.  B 3.6.2 Підакцизні товари та ставки.  B  

3.6.3 Види, платники та об’єкт 

оподаткування митом, порядок 

його сплати. 

 B 3.6.3 Види, платники та об’єкт 

оподаткування митом, порядок 

його сплати. 

 B  

3.6.4 Платники і ставки державного 

мита, порядок його справляння. 

 C     ВИЛУЧИТИ  

 державне мито не входить до 

податкової системи України 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

Видалити, оскільки ставки 

оподаткування, строки подачі 

звітності досить мінливі та 

часто змінюються. (ст. 

викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

3.7 Оподаткування за рентною 

платою. 

0,6%  3.7 Рентна плата. 0,5%  ЗМІНЕНО  

назву теми та питому вагу 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка)  

 Видалити, оскільки зазначений 

податок є досить специфічним 

та нерозповсюдженим (ст. 
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викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

3.7.1 Склад рентної плати.  B 3.7.1 Склад рентної плати.  B  

3.7.2 Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування за рентною 

платою (водних та лісових 

ресурсів). 

 B 3.7.2 Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування за рентною 

платою (водних та лісових 

ресурсів). 

 B  

3.8 Оподаткування за місцевими 

податками і зборами. 

1,4%  3.8 Місцеві податки і збори. 0,6%  ЗМІНЕНО  

назву теми та питому вагу 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка)  

3.8.1 Склад місцевих податків та 

зборів. 

 B 3.8.1 Склад місцевих податків та 

зборів. 

 B  

3.8.2 Платники, об’єкт, база 

оподаткування та ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортного 

податку та земельного податку. 

 B 3.8.2 Платники, об’єкт, база 

оподаткування та ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортного 

податку та земельного податку. 

 B  

3.8.3 Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування та строки подачі 

звітності і сплати туристичного 

збору. 

 B 3.8.3 Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування та строки подачі 

звітності і сплати туристичного 

збору. 

 B  

 Видалити, оскільки ставки 

оподаткування, строки подачі 

звітності досить мінливі та 

часто змінюються. (ст. 

викладач кафедри 
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бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

3.9 Оподаткування за податком на 

додану вартість. 

1%  3.9 Податок на додану вартість. 1%  ЗМІНЕНО  

назву теми    (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 

3.9.1 Сутність податку на додану 

вартість та його платники. 

 B 3.9.1 Сутність податку на додану 

вартість та його платники. 

 B  

3.9.2 Об'єкт оподаткування податком 

на додану вартість. Операції, які 

звільнені та не є об’єктом 

оподаткування податком на 

додану вартість. 

 B 3.9.2 Об'єкт оподаткування податком 

на додану вартість. Операції, які 

звільнені та не є об’єктом 

оподаткування податком на 

додану вартість. 

 B  

3.9.3 База оподаткування та ставки 

податку на додану вартість. 

 B 3.9.3 База оподаткування та ставки 

податку на додану вартість. 

 B  

3.9.4 Порядок визначення суми 

податку на додану вартість, що 

підлягає сплаті (перерахуванню) 

до бюджету або відшкодуванню з 

бюджету. 

 C 3.9.4 Порядок визначення суми 

податку на додану вартість, що 

підлягає сплаті (перерахуванню) 

до бюджету або відшкодуванню з 

бюджету. 

 C  

3.10 Оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності, які 

обрали спрощену систему 

оподаткування.  

1,4%  3.10 Спрощена система 

оподаткування.  

0,8%  ЗМІНЕНО  

назву теми та питому вагу  

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

3.10.1 Сутність та значення спрощеної 

системи оподаткування малого 

підприємництва. 

 B 3.10.1 Сутність та значення спрощеної 

системи оподаткування малого 

підприємництва. 

 B  

3.10.2 Групи платників єдиного податку  B 3.10.2 Групи платників єдиного податку  B  
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та їх порівняльна характеристика. та їх порівняльна характеристика. 

3.10.3 Ставки єдиного податку.  A 3.10.3 Ставки єдиного податку.  A  

3.10.4 Податкові (звітні) періоди для 

суб’єктів підприємницької 

діяльності, які обрали спрощену 

систему оподаткування. 

 B 3.10.4 Податкові (звітні) періоди для 

суб’єктів підприємницької 

діяльності, які обрали спрощену 

систему оподаткування. 

 B  

3.10.5 Умови і порядок переходу на 

спрощену систему оподаткування 

для юридичних осіб. 

 B 3.10.5 Умови і порядок переходу на 

спрощену систему оподаткування 

для юридичних осіб. 

 B  

3.11 Оподаткування за податком на 

прибуток підприємства. 

1%  3.11 Податок на прибуток 

підприємства. 

1%  ЗМІНЕНО  

назву теми    (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 

3.11.1 Сутність та значення податку на 

прибуток підприємства, його 

законодавче регулювання. 

 B 3.11.1 Сутність та значення податку на 

прибуток підприємства, його 

законодавче регулювання. 

 B  

3.11.2 Платники податку на прибуток 

підприємства: юридичні особи - 

резиденти, нерезиденти, особливі 

платники податку на прибуток. 

 A 3.11.2 Платники податку на прибуток 

підприємства: юридичні особи - 

резиденти, нерезиденти, особливі 

платники податку на прибуток. 

 A  

3.11.3 Об’єкт оподаткування податком 

на прибуток підприємства. 

 B 3.11.3 Об’єкт оподаткування податком 

на прибуток підприємства. 

 B  

3.11.4 Ставки податку на прибуток та 

порядок його обчислення. 

 C 3.11.4 Ставки податку на прибуток та 

порядок його обчислення. 

 C  

11.5 Порядок розрахунку фінансового 

результату до оподаткування та 

податку на прибуток 

підприємства. Звільнення від 

оподаткування податком на 

 C 11.5 Порядок розрахунку фінансового 

результату до оподаткування та 

податку на прибуток 

підприємства. Звільнення від 

оподаткування податком на 

 C  
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прибуток підприємства. прибуток підприємства. 

11.6 Порядок розрахунку амортизації 

основних засобів або 

нематеріальних активів для 

визначення об'єкта 

оподаткування згідно з ПКУ. 

 C 11.6 Порядок розрахунку амортизації 

основних засобів або 

нематеріальних активів для 

визначення об'єкта 

оподаткування згідно з ПКУ. 

 C  

3.12 Адміністрування податків, 

зборів, платежів.  

 

 

      

 

 

 

 

ВИЛУЧИТИ 

  вивчається на другому 

(магістерському) рівні 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

3.12.1 Податкова звітність.  A     

3.12.2 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). 

 B     

3.12.3 Способи здійснення податкового 

контролю. 

 B     

3.12.4 Види податкових перевірок.  B     

3.12.5 Податковий борг і порядок його 

погашення. 

      

    3.12.6 Види відповідальності платника 

податку за порушення 

податкового законодавства 

  3.13.1 Види відповідальності 

платника податку за 

порушення податкового 

законодавства перенести до 

http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--podatkoviy-kontrol/
http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--podatkoviy-kontrol/
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розділу 3.12 Адміністрування 

податків, зборів, платежів та 

виокремити п. 3.12.6. 

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

3.13 Відповідальність платників 

податків. 

       

 

 

 

 

 

ВИЛУЧИТИ  

 вивчається на другому 

(магістерському) рівні 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

3.13.1 Види відповідальності платника 

податку за порушення 

податкового законодавства. 

 B     

3.13.2 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). 

 B     

Видалити, крім п. 3.13.1, 

оскільки визначене коло 

питань стосується в більшій 

мірі професійної діяльності 

юриста, який вивчає 

господарське право.  

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

3.13.3 Пеня, її сутність.  B     

3.13.4 Види штрафних санкцій за 

порушення податкового 

законодавства. 

 A     
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4 Бюджетна та податкова 

система. 

 10% 4 Бюджетна система. 10%   

4.1 Сутність, призначення і роль 

бюджету держави. 

1,0%  4.1 Сутність, призначення і роль 

бюджету держави. 

1,0%   

4.1.1 Соціально-економічна сутність, 

призначення та роль бюджету. 

 В  4.1.1 Соціально-економічна сутність, 

призначення та роль бюджету. 

 В   

4.1.2 Складові частини бюджету.  А  4.1.2 Складові частини бюджету.  А   

4.2 Бюджетна політика держави. 

Економічна сутність, складові 

та види бюджетної політики. 

0,5% В  4.2 Бюджетна політика держави. 

Економічна сутність, складові 

та види бюджетної політики. 

1,0% В  ЗМІНЕНО  

  питому вагу  (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 

4.3 Бюджетний дефіцит і джерела 

його фінансування. 

1,0%  4.3 Бюджетний дефіцит і джерела 

його фінансування. 

1,5%  ЗМІНЕНО  

  питому вагу  (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 

4.3.1 Сутність бюджетного дефіциту та 

профіциту бюджету. 

 В  4.3.1 Сутність бюджетного дефіциту та 

профіциту бюджету. 

 В  

4.3.2 Причини виникнення, види 

бюджетного дефіциту. 

 В  4.3.2 Причини виникнення, види 

бюджетного дефіциту. 

 В  

4.3.3 Джерела фінансування 

бюджетного дефіциту. 

 В  4.3.3 Джерела фінансування 

бюджетного дефіциту. 

 В  

4.3.4 Види державного та місцевого 

боргу. 

 А  4.3.4 Види державного та місцевого 

боргу. 

 А  

4.4 Бюджетна система та засади її 

побудови. 

1,0%  4.4 Бюджетна система та засади її 

побудови. 

1,5%  ЗМІНЕНО  

  питому вагу  (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 
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4.4.1 Поняття та склад бюджетної 

системи України. 

 В 4.4.1 Поняття та склад бюджетної 

системи України. 

 В  

4.4.2 Принципи побудови бюджетної 

системи (єдності, 

збалансованості, самостійності, 

обгрунтованості, ефективності та 

результативності, цільового 

використання коштів, публічності 

та прозорості). 

 В 4.4.2 Принципи побудови бюджетної 

системи (єдності, 

збалансованості, самостійності, 

обгрунтованості, ефективності та 

результативності, цільового 

використання коштів, публічності 

та прозорості). 

 В  

4.4.3 Бюджетна класифікація та її 

складові. 

 В 4.4.3 Бюджетна класифікація та її 

складові. 

 В  

4.5 Бюджетний процес: теоретичні 

та організаційні засади. 

1,0%  4.5 Бюджетний процес: теоретичні 

та організаційні засади. 

1,5%  ЗМІНЕНО  

  питому вагу  (Пропозиції 

Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 

4.5.1 Учасники бюджетного процесу та 

характеристика їхніх функцій. 

 В 4.5.1 Учасники бюджетного процесу та 

характеристика їхніх функцій. 

 В  

4.5.2 Організація контролю за 

дотриманням бюджетного 

законодавства Рахунковою 

палатою України, Державною 

аудиторською службою України. 

 А     ВИЛУЧИТИ 

 вивчається на другому 

(магістерському) рівні 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

4.6 Система доходів бюджету. 1,5%  4.6 Система доходів бюджету. 1,5%   

4.6.1 Склад та види доходів 

Державного бюджету України. 

 С 4.6.1 Склад та види доходів 

Державного бюджету України. 

 С  

4.6.2 Склад та види доходів місцевих 

бюджетів. 

 С 4.6.2 Склад та види доходів місцевих 

бюджетів. 

 С  

4.7 Система видатків бюджету. 1,5%  4.7 Система видатків бюджету. 2,0%  ЗМІНЕНО  

 питому вагу  (Пропозиції 
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Львівського національного 

університету імені Івана 

Франка) 

4.7.1 Склад та види видатків 

Державного бюджету України. 

 С 4.7.1 Склад та види видатків 

Державного бюджету України. 

 С  

4.7.2 Склад та види видатки місцевих 

бюджетів. 

 С 4.7.2 Склад та види видатки місцевих 

бюджетів. 

 С  

4.7.3 Кошторис бюджетної установи: 

зміст та структура. 

 В 4.7.3 Кошторис бюджетної установи: 

зміст та структура. 

 В  

4.8 Податкова система України. 2,5%       

 

 

ВИЛУЧЕНО 

тему додано в розділ 

«Податкова система» 

(Пропозиції Львівського 

національного університету 

імені Івана Франка) 

4.8.1 Податкова політика: сутність в 

системі державного регулювання 

економіки. 

 В     

4.8.2 Стратегія і тактика податкової 

політики. 

 В     

4.8.3 Оцінка рівня податкового 

навантаження на макро- і 

мікрорівнях. 

 С     

4.8.4 Завдання, цілі та основні 

принципи податкової політики в 

Україні. 

 В      

4.8.5 Структура податкової системи.  В     

4.8.6 Функції, права та обов’язки 

контролюючих органів у сфері 

оподаткування. 

 С     

5 Фінансовий облік за НП(С)БО. 15%  5 Фінансовий облік за НП(С)БО. 15%   

5.1 Загальнотеоретичні основи 

фінансового обліку. 

1,0%  5.1 Загальнотеоретичні основи 

фінансового обліку. 

1,0%   
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5.1.1 Сутність та завдання фінансового 

обліку. 

 В 5.1.1 Сутність та завдання фінансового 

обліку. 

 В  

5.1.2 Характеристика видів обліку.  В 5.1.2 Характеристика видів обліку.  В  

5.1.3 Предмет та об'єкти фінансового 

обліку. 

 В 5.1.3 Предмет та об'єкти фінансового 

обліку. 

 В  

5.1.4 Метод фінансового обліку 

(сутність та складові елементи: 

документація, інвентаризація, 

оцінка, калькуляція, рахунки, 

подвійний запис, баланс, 

звітність). 

 С 5.1.4 Метод фінансового обліку 

(сутність та складові елементи: 

документація, інвентаризація, 

оцінка, калькуляція, рахунки, 

подвійний запис, баланс, 

звітність). 

 С  

А (ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.1.5 Організація фінансового обліку 

на підприємстві, міжнародні 

стандарти фінансової звітності та 

національні положення 

бухгалтерського обліку. 

 С 5.1.5 Організація фінансового обліку 

на підприємстві, міжнародні 

стандарти фінансової звітності та 

національні положення 

бухгалтерського обліку. 

 С  

 Видалити,  оскільки ці питання 

розглядаються на 

магістерському рівні освіти у 

дисципліні «Організація 

бухгалтерського обліку» (ст. 

викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.1.6 Облікова політика підприємства.  С 5.1.6 Облікова політика підприємства.  С  

 Видалити,  оскільки ці питання 

розглядаються на 
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магістерському рівні освіти у 

дисципліні «Організація 

бухгалтерського обліку» (ст. 

викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.2 Облік грошових коштів. 1,0%  5.2 Облік грошових коштів. 1,0%   

5.2.1 Облік готівки в касі 

підприємства. 

 С 5.2.1 Облік готівки в касі 

підприємства. 

 С  

5.2.2 Облік грошових коштів на 

рахунках в банках. 

 С 5.2.2 Облік грошових коштів на 

рахунках в банках. 

 С  

5.3 Облік дебіторської 

заборгованості та резерву 

сумнівних боргів. 

1,5%  5.3 Облік дебіторської 

заборгованості та резерву 

сумнівних боргів. 

1,5%   

5.3.1 Облік довгострокової 

дебіторської заборгованості. 

 C 5.3.1 Облік довгострокової 

дебіторської заборгованості. 

 C  

 Видалити, оскільки дані 

питання передбачають 

процедуру дисконтування та 

визначення теперішньої 

вартості, що пов’язано із 

значною кількістю 

розрахунків.  

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.3.2 Облік поточної дебіторської  С 5.3.2 Облік поточної дебіторської  С  
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заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги. 

заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги. 

5.3.3 Порядок визначення та облік 

резерву сумнівних боргів. 

 В 5.3.3 Порядок визначення та облік 

резерву сумнівних боргів. 

 В  

5.3.4 Облік поточної дебіторської 

заборгованості за розрахунками з 

підзвітними особами. 

 C 5.3.4 Облік поточної дебіторської 

заборгованості за розрахунками з 

підзвітними особами. 

 C  

5.3.5 Облік поточної дебіторської 

заборгованості за розрахунками з 

різними дебіторами. 

 C 5.3.5 Облік поточної дебіторської 

заборгованості за розрахунками з 

різними дебіторами. 

 C  

5.4 Облік основних засобів, інших 

необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів. 

1,5%  5.4 Облік основних засобів, інших 

необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів. 

1,5%   

5.4.1 Облік основних засобів.  C 5.4.1 Облік основних засобів.  C  

5.4.2 Методи нарахування та облік 

амортизації основних засобів. 

 B 5.4.2 Методи нарахування та облік 

амортизації основних засобів. 

 B  

5.4.3 Облік інших необоротних 

матеріальних активів. 

 С 5.4.3 Облік інших необоротних 

матеріальних активів. 

 С  

5.4.4 Облік нематеріальних активів.  С 5.4.4 Облік нематеріальних активів.  С  

5.5 Облік фінансових інвестицій. 1%  5.5 Облік фінансових інвестицій. 1%  Видалити, оскільки 

фінансовими інвестиціями 

займаються досить мала 

кількість підприємств (ст. 

викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.5.1 Облік довгострокових 

фінансових інвестицій. 

 C 5.5.1 Облік довгострокових 

фінансових інвестицій. 

 C  
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5.5.2 Облік поточних фінансових 

інвестицій. 

 C 5.5.2 Облік поточних фінансових 

інвестицій. 

 C  

5.6 Облік запасів 1,5%  5.6 Облік запасів 1,5%   

5.6.1 Методи оцінки запасів у разі їх 

вибуття. 

 B 5.6.1 Методи оцінки запасів у разі їх 

вибуття. 

 B  

5.6.2 Облік виробничих запасів.  C 5.6.2 Облік виробничих запасів.  C  

5.6.3 Облік товарів.  C 5.6.3 Облік товарів.  C  

5.7 Облік витрат виробництва та 

виходу продукції. 

1,5%  5.7 Облік витрат виробництва та 

виходу продукції. 

1,5%   

5.7.1 Облік витрат основного 

виробництва та собівартості 

випуску готової продукції (робіт, 

послуг). 

 C 5.7.1 Облік витрат основного 

виробництва та собівартості 

випуску готової продукції (робіт, 

послуг). 

 C  

5.7.2 Облік готової продукції.  C 5.7.2 Облік готової продукції.  C  

5.8 Облік довгострокових 

зобов’язань. 

1,5%  5.8 Облік довгострокових 

зобов’язань. 

1,5%  Видалити, оскільки дані 

питання передбачають 

процедуру дисконтування та 

визначення теперішньої 

вартості, що пов’язано із 

значною кількістю 

розрахунків.  

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.8.1 Облік довгострокових кредитів 

банку. 

 C 5.8.1 Облік довгострокових кредитів 

банку. 

 C  
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5.8.2 Облік цільового фінансування.  C 5.8.2 Облік цільового фінансування.  C  

5.9 Облік поточних зобов’язань. 1,5%  5.9 Облік поточних зобов’язань. 1,5%   

5.9.1 Облік короткострокових кредитів 

банків. 

 C 5.9.1 Облік короткострокових кредитів 

банків. 

 C  

5.9.2 Облік поточних зобов'язань за 

товари, роботи, послуги. 

 C 5.9.2 Облік поточних зобов'язань за 

товари, роботи, послуги. 

 C  

5.9.3 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з оплати праці. 

 C 5.9.3 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з оплати праці. 

 C  

5.9.4 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з бюджетом (ПДВ, 

податок на прибуток, ПДФО, 

військовий збір). 

 C 5.9.4 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з бюджетом (ПДВ, 

податок на прибуток, ПДФО, 

військовий збір). 

 C  

В (ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.9.5 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками зі страхування 

(ЄСВ). 

 C 5.9.5 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками зі страхування 

(ЄСВ). 

 C  

В (ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

5.10 Облік доходів, витрат і 

фінансових результатів. 

1,5%  5.10 Облік доходів, витрат і 

фінансових результатів. 

1,5%   

5.10.1 Визнання та класифікація доходів 

і витрат. 

 В 5.10.1 Визнання та класифікація доходів 

і витрат. 

 В  

5.10.2 Облік доходів за видами 

діяльності. 

 C 5.10.2 Облік доходів за видами 

діяльності. 

 C  

5.10.3 Облік витрат діяльності 

підприємства. 

 C 5.10.3 Облік витрат діяльності 

підприємства. 

 C  
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5.10.4 Облік фінансових результатів 

діяльності. 

 C 5.10.4 Облік фінансових результатів 

діяльності. 

 C  

5.11 Облік власного капіталу. 1,5%  5.11 Облік власного капіталу. 1,5%   

5.11.1 Облік зареєстрованого та 

неоплаченого капіталу. 

 C 5.11.1 Облік зареєстрованого та 

неоплаченого капіталу. 

 C  

5.11.2 Облік резервного капіталу.  C 5.11.2 Облік резервного капіталу.  C  

5.11.3 Облік нерозподілених прибутків 

(непокритих збитків). 

 C 5.11.3 Облік нерозподілених прибутків 

(непокритих збитків). 

 C  

6. Управлінський облік. 15%  6. Управлінський облік. 15%   

6.1 Сутність управлінського обліку. 1,0%  6.1 Сутність управлінського обліку. 1,0%   

6.1.1 Завдання управлінського обліку в 

системі менеджменту. 

 В 6.1.1 Завдання управлінського обліку в 

системі менеджменту. 

 В  

6.1.2 Види інформації для цілей 

прийняття рішень користувачами 

(історична і прогнозна, фінансова 

і управлінська інформація). 

 В 6.1.2 Види інформації для цілей 

прийняття рішень користувачами 

(історична і прогнозна, фінансова 

і управлінська інформація). 

 В  

6.2 Класифікація і аналіз поведінки 

витрат. 

3,0%  6.2 Класифікація і аналіз поведінки 

витрат. 

3,0%   

6.2.1 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), 

 С 6.2.1 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), 

 С  
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- контролю (контрольовані і 

неконтрольовані витрати). 

- контролю (контрольовані і 

неконтрольовані витрати). 

6.2.2 Аналіз поведінки витрат. Змінні і 

постійні витрати, умовно-змінні і 

умовно-постійні витрати. 

 C 6.2.2 Аналіз поведінки витрат. Змінні і 

постійні витрати, умовно-змінні і 

умовно-постійні витрати. 

 C  

6.3 Системи калькулювання за 

методами повних і змінних 

витрат. 

3,0%  6.3 Системи калькулювання за 

методами повних і змінних 

витрат. 

3,0%   

6.3.1 Цілі і сутність калькулювання 

витрат. 

 В 6.3.1 Цілі і сутність калькулювання 

витрат. 

 В  

 видалити, оскільки він дублює 

п. 6.2.1 "Класифікація витрат 

для цілей...".  

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

6.3.2 Калькулювання собівартості за 

методом повних витрат і методом 

змінних витрат. 

 C 6.3.2 Калькулювання собівартості за 

методом повних витрат і методом 

змінних витрат. 

 C  

6.4 Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності і прибутку 

(CVP-аналіз). 

3,0%  6.4 Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності і прибутку 

(CVP-аналіз). 

3,0%   

6.4.1 Мета і методи CVP-аналізу.  B 6.4.1 Мета і методи CVP-аналізу.  B  

6.5 Бюджетування на підприємстві.  3,0%       

6.5.1 Сутність бюджетування, його 

організація на підприємстві.  

 B      

6.5.2 Види і послідовність складання 

бюджетів.  

 В      
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6.5.3 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).  

 С      

6.6 Облік витрат за центрами 

відповідальності.  

2,0%       

6.6.1 Сутність центрів 

відповідальності.  

 В      

6.6.2 Види центрів відповідальності: 

центри витрат, центри прибутку і 

центри інвестицій.  

 В 6.6.2 Види центрів відповідальності: 

центри витрат, центри прибутку і 

центри інвестицій.  

 С (ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

6.6.3 Оцінка ефективності результатів 

діяльності підрозділів за 

допомогою показників 

«рентабельність інвестицій» 

(ROI) і «залишковий дохід».  

 С     доцільно було б прибрати, 

оскільки він є досить 

специфічним і виходить за 

рамки базового рівня освоєння 

дисципліни (ст. викладач 

кафедри бухгалтерського 

обліку та оподаткування ННІ 

БіЕМ СумДУ Мірошниченко 

Олеся Володимирівна) 

7. Фінанси підприємств. 15%  7. Фінанси підприємств.  15%  
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7.1 Основи фінансів підприємств. 1,0%  7.1 Основи фінансів підприємств.  1,0%  

7.1.1. Сутність фінансів підприємств.  В 7.1.1. Сутність фінансів підприємств.  В  

7.1.2 Фінансові ресурси (кошти) 

підприємств. 

 А 7.1.2 Фінансові ресурси (кошти) 

підприємств. 

 А  

7.1.3 Сутність фінансової діяльності 

підприємства. 

 А 7.1.3 Сутність фінансової діяльності 

підприємства. 

 А  

7.2 Грошовий оборот, грошові 

розрахунки підприємств. 

2,0%  7.2 Грошовий оборот, грошові 

розрахунки підприємств. 

2,0%   

7.2.1 Грошовий оборот і система 

розрахунків підприємства. 

  7.2.1 Грошовий оборот і система 

розрахунків підприємства. 

   

7.2.1.1 Безготівкові розрахунки.  А 7.2.1.1 Безготівкові розрахунки.  А  

7.2.1.2 Готівкові розрахунки.  А 7.2.1.2 Готівкові розрахунки.  А  

7.2.2 Форми безготівкових розрахунків 

і платіжні документи. 

  7.2.2 Форми безготівкових розрахунків 

і платіжні документи. 

   

7.2.2.1 Порядок розрахунків платіжними 

дорученнями. 

 В 7.2.2.1 Порядок розрахунків платіжними 

дорученнями. 

 В  

7.2.2.2 Порядок розрахунків платіжними 

вимогами. 

 В 7.2.2.2 Порядок розрахунків платіжними 

вимогами. 

 В  

Платіжними вимогами-

дорученнями 

професор КНУТШ Гура Н.О. 

ця форма використовується 

для розрахунків між 

підприємствами 

7.2.2.3 Порядок використання 

розрахункових чеків. 

 В 7.2.2.3 Порядок використання 

розрахункових чеків. 

 В  

 Видалити, оскільки зазначені 

платіжні інструменти наразі не 

використовуються (ст. 
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викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

7.2.2.4 Використання акредитивної 

форми розрахунків (види: 

підтверджений, непідтверджений, 

відзивний, безвідзивний. Порядок 

платежів за акредитивом). 

 В 7.2.2.4 Використання акредитивної 

форми розрахунків (види: 

підтверджений, непідтверджений, 

відзивний, безвідзивний. Порядок 

платежів за акредитивом). 

 В  

7.2.2.5 Розрахунки з використанням 

векселів (простий, переказний, 

доходний, дисконтний, облік, 

продаж векселів). 

 С 7.2.2.5 Розрахунки з використанням 

векселів (простий, переказний, 

доходний, дисконтний, облік, 

продаж векселів). 

 С  

 Видалити, оскільки зазначені 

платіжні інструменти наразі не 

використовуються (ст. 

викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

7.3 Грошові потоки підприємства. 2,0%  7.3 Грошові потоки підприємства. 2,0%   

7.3.1 Сутність грошових потоків 

підприємства. 

 В 7.3.1 Сутність грошових потоків 

підприємства. 

 В  

7.3.2 Класифікація грошових потоків 

(за видами діяльності, валовий / 

чистий, накопичений/ поточний, 

фактичний / дисконтований). 

 В 7.3.2 Класифікація грошових потоків 

(за видами діяльності, валовий / 

чистий, накопичений/ поточний, 

фактичний / дисконтований). 

 В  

7.3.3 Валовий та чистий грошовий 

потік: розрахунок та 

використання. 

 C 7.3.3 Валовий та чистий грошовий 

потік: розрахунок та 

використання. 

 C  
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7.3.4 Дисконтування грошових 

потоків. Ставка дисконтування. 

 C 7.3.4 Дисконтування грошових 

потоків. Ставка дисконтування. 

 C  

7.4 Формування та розподіл 

прибутку. 

2,0%  7.4 Формування та розподіл 

прибутку. 

2,0%   

7.4.1. Економічний зміст та види 

прибутку підприємства. 

 А 7.4.1. Економічний зміст та види 

прибутку підприємства. 

 А  

7.4.2 Собівартість та її вплив на 

прибуток. 

 C 7.4.2 Собівартість та її вплив на 

прибуток. 

 C  

7.4.3 Формування та розподіл 

прибутку підприємства. 

 C 7.4.3 Формування та розподіл 

прибутку підприємства. 

 C  

7.5 Необоротні активи 

підприємства. 

2,5%  7.5 Необоротні активи 

підприємства. 

2,5%   

7.5.1 Економічна сутність і 

призначення необоротних 

активів. 

 В 7.5.1 Економічна сутність і 

призначення необоротних 

активів. 

 В  

7.5.2 Основні засоби підприємства, їх 

сутність та характеристика. 

 B 7.5.2 Основні засоби підприємства, їх 

сутність та характеристика. 

 B  

7.5.3 Знос і амортизація основних 

засобів. 

 C 7.5.3 Знос і амортизація основних 

засобів. 

 C  

7.5.4 Нематеріальні активи 

підприємства: поняття та 

класифікація. 

 B 7.5.4 Нематеріальні активи 

підприємства: поняття та 

класифікація. 

 B  

7.5.5 Амортизація нематеріальних 

активів. 

 C 7.5.5 Амортизація нематеріальних 

активів. 

 C  

7.5.6 Методи оцінки інвестицій 

(методи NPV, IRR). 

 C 7.5.6 Методи оцінки інвестицій 

(методи NPV, IRR). 

 C  

 видалити, оскільки  виходить 

за рамки базового рівня 

освоєння дисципліни (ст. 

викладач кафедри 
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бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

7.5.7 Види довгострокових фінансових 

інвестицій (пайові та боргові 

цінні папери). 

 B 7.5.7 Види довгострокових фінансових 

інвестицій (пайові та боргові 

цінні папери). 

 B  

7.6 Оборотні активи підприємств. 2,5%  7.6 Оборотні активи підприємств. 2,5%   

7.6.1 Сутність оборотних активів у 

господарській діяльності 

підприємств. 

 В 7.6.1 Сутність оборотних активів у 

господарській діяльності 

підприємств. 

 В  

7.6.2 Класифікація оборотних активів.  В 7.6.2 Класифікація оборотних активів.  В  

7.6.3 Сутність та порядок визначення 

тривалості виробничого, 

операційного та фінансового 

циклу підприємства. 

 C 7.6.3 Сутність та порядок визначення 

тривалості виробничого, 

операційного та фінансового 

циклу підприємства. 

 C  

7.7 Капітал підприємства та його 

формування. 

3,0%  7.7 Капітал підприємства та його 

формування. 

3,0%   

7.7.1 Капітал як базова категорія 

фінансів підприємства (власний, 

залучений та позиковий капітал). 

 В 7.7.1 Капітал як базова категорія 

фінансів підприємства (власний, 

залучений та позиковий капітал). 

 В  

7.7.2 Джерела формування та способи 

залучення капіталу (статутний 

капітал, банківські кредити, 

корпоративні облігації, 

кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, 

кредиторська заборгованість за 

розрахунками). 

 C 7.7.2 Джерела формування та способи 

залучення капіталу (статутний 

капітал, банківські кредити, 

корпоративні облігації, 

кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, 

кредиторська заборгованість за 

розрахунками). 

 C  
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 Видалити корпоративні 

облігації, оскільки зазначені 

цінні папери є специфічними 

та мало використовуються 

підприємствами  

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

7.7.3 Комерційний кредит як спосіб 

залучення позикового капіталу. 

 В 7.7.3 Комерційний кредит як спосіб 

залучення позикового капіталу. 

 В  

7.7.4 Короткострокове фінансування 

підприємств на основі 

використання факторингу. 

 B 7.7.4 Короткострокове фінансування 

підприємств на основі 

використання факторингу. 

 B  

 видалити, оскільки факторинг 

є специфічною та 

нерозповсюдженою формою 

кредитування  

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

8. Банківська справа та 

страхування. 

15%  8. Банківська справа та 

страхування. 

15%   

8.1 Гроші та кредит у ринковій 

економіці. 

1,0%  8.1 Гроші та кредит у ринковій 

економіці. 

1,0%   

8.1.1 Сутність і функції грошей.  В 8.1.1 Сутність і функції грошей.  В  

8.1.2 Формування пропозиції грошей. 

Грошова маса та її показники. 

 С 8.1.2 Формування пропозиції грошей. 

Грошова маса та її показники. 

 С  
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8.1.3 Сутність інфляції та її види.  В 8.1.3 Сутність інфляції та її види.  В  

8.1.4 Валютний курс. Види валютних 

курсів (офіційний, плаваючий, 

фіксований). 

 В 8.1.4 Валютний курс. Види валютних 

курсів (офіційний, плаваючий, 

фіксований). 

 В  

8.2 Структура банківської системи 

України. Національний банк 

України (НБУ) та комерційні 

банки. 

2,0%  8.2 Структура банківської системи 

України. Національний банк 

України (НБУ) та комерційні 

банки. 

2,0%   

8.2.1 Статус НБУ, його завдання та 

функції (забезпечення 

стабільності грошової одиниці 

України, кредитор останньої 

інстанції для банків, регулювання 

діяльності платіжних систем та 

систем розрахунків в Україні, 

банківське регулювання та 

нагляд). 

 В 8.2.1 Статус НБУ, його завдання та 

функції (забезпечення 

стабільності грошової одиниці 

України, кредитор останньої 

інстанції для банків, регулювання 

діяльності платіжних систем та 

систем розрахунків в Україні, 

банківське регулювання та 

нагляд). 

 В  

8.2.2 Структура банківської системи. 

Класифікація банків (банки з 

державною участю, банки 

іноземних банківських груп, 

банки з приватним капіталом, 

системно важливі банки). 

 В 8.2.2 Структура банківської системи. 

Класифікація банків (банки з 

державною участю, банки 

іноземних банківських груп, 

банки з приватним капіталом, 

системно важливі банки). 

 В  

8.2.3 Формування та реалізація 

грошово-кредитної політики. 

 В 8.2.3 Формування та реалізація 

грошово-кредитної політики. 

 В  

8.2.4 Облікова ставка НБУ та її 

застосування у визначенні 

вартості кредитних ресурсів. 

 С 8.2.4 Облікова ставка НБУ та її 

застосування у визначенні 

вартості кредитних ресурсів. 

 С  

8.3 Емісія грошей та регулювання 

готівкового грошового обігу. 

1,0%  8.3 Емісія грошей та регулювання 

готівкового грошового обігу. 

1,0%   
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8.3.1 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). 

 В 8.3.1 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). 

 В  

8.3.2 Роль НБУ в регулюванні 

готівкового грошового обігу. 

 В 8.3.2 Роль НБУ в регулюванні 

готівкового грошового обігу. 

 В  

8.3.3 Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, його статус, 

функції та завдання. 

 В 8.3.3 Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, його статус, 

функції та завдання. 

 В  

8.4 Комерційні банки в банківській 

системі України. 

1,0%  8.4 Комерційні банки в банківській 

системі України. 

1,0%   

8.4.1 Основні банківські операції: 

кредитні, депозитні, 

розрахунково-касові. 

 В 8.4.1 Основні банківські операції: 

кредитні, депозитні, 

розрахунково-касові. 

 В  

8.4.2 Доходи (процентний, 

непроцентний) та витрати банку. 

Фінансовий результат банку та 

його розрахунок. 

 С 8.4.2 Доходи (процентний, 

непроцентний) та витрати банку. 

Фінансовий результат банку та 

його розрахунок. 

 С  

8.5. Операції банків з формування 

власного капіталу. 

1,0%  8.5. Операції банків з формування 

власного капіталу. 

1,0%   

8.5.1. Сутність, структура і порядок 

формування власного капіталу 

банків. 

 В 8.5.1. Сутність, структура і порядок 

формування власного капіталу 

банків. 

 В  

8.5.2 Роль резервів і фондів у 

формуванні капіталу банків. 

 В 8.5.2 Роль резервів і фондів у 

формуванні капіталу банків. 

 В  

8.6. Операції банків із залучення та 

запозичення коштів. 

2,0%  8.6. Операції банків із залучення та 

запозичення коштів. 

2,0%   
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8.6.1 Види вкладів (строкові, до 

запитання). 

 В 8.6.1 Види вкладів (строкові, до 

запитання). 

 В  

8.6.2 Механізм нарахування відсотків 

(прості та складні відсотки). 

 С 8.6.2 Механізм нарахування відсотків 

(прості та складні відсотки). 

 С  

8.7 Кредитні операції банків. 3,0%  8.7 Кредитні операції банків. 3,0%   

8.7.1 Сутність і функції кредиту. 

Форми кредиту та його види. 

Принципи кредитування 

(поверненість, строковість, 

платність, цільове використання, 

Забезпеченість). 

 В 8.7.1 Сутність і функції кредиту. 

Форми кредиту та його види. 

Принципи кредитування 

(поверненість, строковість, 

платність, цільове використання, 

Забезпеченість). 

 В  

8.7.2 Сутність, класифікація та 

порядок надання банківських 

кредитів (довгострокові, 

короткострокові). 

 В 8.7.2 Сутність, класифікація та 

порядок надання банківських 

кредитів (довгострокові, 

короткострокові). 

 В  

 С П. 8.7.3 Факторинг, овердрафт 

як форми кредитування 

видалити факторинг, а 

овердрафт додати до п. 8.7.2 

Сутність, класифікація та 

порядок надання банківських 

кредитів (довгострокові, 

короткострокові) та рівень В 

змінити на рівень С  

(ст. викладач кафедри 

бухгалтерського обліку та 

оподаткування ННІ БіЕМ 

СумДУ Мірошниченко Олеся 

Володимирівна) 

8.7.3 Факторинг, овердрафт як форми 

кредитування. 

 С 8.7.3 Факторинг, овердрафт як форми 

кредитування. 

 С  
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8.8 Види операцій банків з цінними 

паперами (емісійні, 

посередницькі, інвестиційні). 

1,0% В 8.8 Види операцій банків з цінними 

паперами (емісійні, 

посередницькі, інвестиційні). 

1,0% В  

8.9 Страхування. 3,0%  8.9 Страхування. 3,0%   

8.9.1 Сутність та класифікація 

страхування. 

 В 8.9.1 Сутність та класифікація 

страхування. 

 В  

8.9.2 Функції, принципи страхування.  В 8.9.2 Функції, принципи страхування.  В  

8.9.3 Обов'язкове страхування та його 

сутність. 

 В 8.9.3 Обов'язкове страхування та його 

сутність. 

 В  

8.9.4 Добровільне страхування та його 

сутність 

 В 8.9.4 Добровільне страхування та його 

сутність 

 В  

8.9.5 Страховий ринок та суб'єкти 

страхування. 

 А 8.9.5 Страховий ринок та суб'єкти 

страхування. 

 А  

8.9.6 Страхова премія, страхова сума 

та страхове відшкодування. 

 С 8.9.6 Страхова премія, страхова сума 

та страхове відшкодування. 

 С  

 

 

Пропозиції Київського національного торговельно-економічного університету 

Запропонована до обговорення  редакція Пропозиції Київського національного 

торговельно-економічного університету 

Обгрунтування авторів пропозиції 

Розділ Розподіл Зміни розділів Розподіл  

1. Фінансова звітність підприємств за 

НПСБО 
10% 1. Фінанси 10%  

2. Фінансовий аналіз 10% 2. Гроші і кредит 20%  

3. Оподаткування 10% 3. Бюджетна та податкова 

система 
20%  
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Когнітивні рівні охоплення: 

 

Рівень А. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання». 

Рівень В. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння». 

Рівень С. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування». 

Рівень D. Необхідний кваліфікаційний рівень «Знання», «Розуміння», «Застосування» та «Аналіз»/«Оцінка». 

 

 

 

 

 

 

 Запропонована до обговорення редакція  Запропоновані пропозиції до Програми Київського національного торговельно-

економічного університету 

№ Тема та її зміст Питома 

вага,  

% 

Когнітивн

ий рівень 

№ Тема та її зміст Питома 

вага,  

% 

Когнітивн

ий рівень 
 

Обґрунтування авторів 

пропозиції 

1. Фінансова звітність 

підприємств за НП(С)БО 

10  1. Фінанси  10   

4. Бюджетна та податкова система 10% 4. Банківська система 20%  

5. Фінансовий облік 15% 5. Страхування 20%  

6. Управлінський облік 15% 6. Фінанси підприємств 10%  

7. Фінанси підприємств 15%    

8. Банківська справа та страхування 15%    
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1.1 Загальні вимоги до фінансової 

звітності. 

1  1.1 Сутність та призначення 

фінансів. 

0,5   

1.1.1 Регулювання фінансової звітності 

в Україні. 

 А 1.1.1 Зміст фінансів, їх призначення та 

функції. 

 В  

1.1.2 Мета та склад фінансової 

звітності. 

 А 1.1.2 Моделі фінансових відносин у 

суспільстві, їх види та характерні 

ознаки. 

 С  

1.1.3 Якісні характеристики та 

принципи підготовки фінансової 

звітності. 

 В 1.1.3 Фінансові ресурси, їх сутність, 

джерела формування та напрями 

використання. 

 В  

1.2 Баланс (Звіт про фінансовий 

стан). 

4  1.2 Фінансова система. 1   

1.2.1 Призначення балансу та його 

структура. 

 B 1.2.1 Сутність, принципи побутови та 

складові фінансової системи. 

 B  

1.2.2 Актив балансу. Визначення, 

оцінка та класифікація активів. 

 B 1.2.2 Зміст, завдання та напрями 

фінансової політики. 

 B  

1.2.3 Особливості оцінки та розкриття 

в балансі необоротних активів. 

 C 1.2.3 Поняття та склад фінансового 

механізму. 

 В  

1.2.4 Склад, оцінка та відображення в 

балансі оборотних активів. 

 C 1.2.4 Сутність, значення та елементи 

фінансового управління. 

 C  

1.2.5 Характеристика статей власного 

капіталу та порядок їх 

відображення в балансі. 

 B 1.2.5 Зміст, завдання та принципи 

фінансового планування. 

 С  

1.2.6 Визначення, оцінка та 

класифікація зобов'язань. 

 B 1.2.6 Фінансовий контроль, його суть, 

необхідність та форми. 

 С  

1.2.7 Особливості оцінки та розкриття 

в балансі довгострокових 

зобов’язань. 

 B 1.3 Державні доходи. 1   

1.2.8 Склад поточних зобов’язань та 

відображення їх у балансі. 

 C 1.3.1 Державні доходи, їх економічне 

значення, класифікація та методи 

 В  
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мобілізації. 

1.3 Звіт про фінансові результати 

(звіт про сукупний дохід). 

3  1.3.2 Суть, склад і структура доходів 

державного бюджету. 

 С  

1.3.1 Загальна характеристика Звіту 

про фінансові результати. 
 B 1.4 Державні видатки. 1   

1.3.2 Визнання, класифікація та оцінка 

доходів і витрат у Звіті про 

фінансові результати. 

 B 1.4.1 Державні видатки: зміст, 

класифікація та методи 

фінансування. 

 B  

1.3.3 Визначення чистого прибутку 

(збитку) звітного періоду. 
 C 1.4.2 Суть, склад і структура видатків 

державного бюджету. 
 C  

1.3.4 Визначення економічних 

елементів операційних витрат. 

 B 1.4.3 Економічна сутність та 

класифікація видатків місцевих 

бюджетів. 

 С  

1.3.5 Розрахунок прибутку на акцію.  C 1.5 Державні цільові фонди. 0,5   

1.4 Звіт про рух грошових коштів. 2% B 1.5.1 Суть, завдання та класифікація 

державних цільових фондів. 

 В  

2. Фінансовий аналіз 10%  1.5.2 Фінансові ресурси державних 

цільових фондів: джерела 

формування та напрями 

використання. 

 С  

2.1 Сутність та інформаційне 

забезпечення фінансового аналізу. 

1%  1.5.3 Необхідність, зміст і роль 

соціальних позабюджетних 

фондів. 

 В  

2.1.1 Сутність і завдання фінансового 

аналізу. 

 А 1.5.4 Цільові фонди місцевого 

самоврядування. 

 В  

2.1.2 Інформаційне забезпечення 

фінансового аналізу. 

 B 1.6 Державний кредит та 

державний борг. 

1   

2.1.3 Види фінансового аналізу.  А 1.6.1 Економічна сутність та роль 

державного кредиту. 

 В  
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2.2 Аналіз активів підприємства. 2%  1.6.2 Форми та види державного 

кредиту. 

 В  

2.2.1 Економічна сутність і структура 

активів підприємства. 

 В 1.6.3 Державні позики та їх 

класифікація. 

 В  

2.2.2 Аналіз динаміки складу і 

структури активів підприємства. 

 С 1.6.4 Державний борг, його зміст, 

причини виникнення та 

зростання. 

 В  

2.2.3 Аналіз складу і структури 

необоротних активів 

підприємства. 

 С 1.6.5 Управління державним боргом та 

його обслуговування. 

 С  

2.2.4 Аналіз складу і структури 

оборотних активів. 

 С 1.7 Муніципальні фінанси. 1   

2.2.5 Аналіз запасів підприємства.  С 1.7.1 Сутність муніципальних 

фінансів. 

 В  

2.2.6 Аналіз дебіторської 

заборгованості. 

 С 1.7.2 Зміст, принципи побудови та 

елементи системи муніципальних 

фінансів. 

 В  

2.3 Аналіз джерел формування 

капіталу підприємства. 

2%  1.7.3 Поняття муніципальних 

фінансових ресурсів, їх склад та 

структура. 

 В  

2.3.1. Економічна сутність і структура 

джерел формування капіталу 

підприємства. 

 В 1.7.4 Участь органів місцевого 

самоврядування у фінансово-

кредитних відносинах. 

 С  

2.3.2 Аналіз динаміки складу і 

структури джерел фінансових 

ресурсів. 

 С 1.7.5 Фінансове вирівнювання 

адміністративно-територіальних 

формувань. 

 С  

2.3.3 Аналіз складу і структури 

власного капіталу підприємства. 

 С 1.8 Фінанси домогосподарств. 1   

2.3.4 Аналіз складу і структури 

поточних зобов’язань. 

 С 1.8.1 Фінанси домогосподарств, їх 

зміст, значення та функції. 

 В  
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2.4 Аналіз ліквідності і 

платоспроможності. 

2%  1.8.2 Фінансові ресурси 

домогосподарств, джерела їх 

формування та напрями 

використання. 

 В  

2.4.1 Сутність платоспроможності і 

ліквідності та їх значення. 

 В 1.8.3 Фінансовий портфель 

домогосподарства, його склад. 

 В  

2.4.2 Класифікація активів за ступенем 

ліквідності та пасивів за 

терміновістю погашення. 

 C 1.8.4 Заощадження домогосподарств, 

їх класифікація та мотиви 

утворення. 

 C  

2.4.3 Показники ліквідності та їх 

економічна інтерпретація. 

 В 1.9 Фінансовий ринок. 1   

2.4.4 Методика розрахунку показників 

ліквідності та їх аналіз. 

 С 1.9.1 Зміст, призначення та функції 

фінансового ринку. 

 В  

2.5 Аналіз фінансової стійкості. 1%  1.9.2 Суб’єкти фінансового ринку.  В  

2.5.1 Сутність фінансової стійкості.  B 1.9.3 Складові фінансового ринку.  B  

2.5.2 Фактори впливу на фінансову 

стійкість. 

 B 1.9.4 Інструменти фінансового ринку.  B  

2.5.3 Методика розрахунку та аналіз 

відносних показників фінансової 

стійкості. 

 С 1.9.5 Види цінних паперів, їх 

класифікація та характеристика. 

 В  

2.6 Аналіз фінансових результатів і 

рентабельності діяльності 

підприємства. 

2%  1.9.6 Роль, види та функції фінансових 

посередників. 

 С  

2.6.1 Економічна сутність і види 

фінансових результатів. 

 B 

1.10 Фінансова безпека держави. 1 

  

2.6.2 Горизонтальний аналіз 

формування фінансових 

результатів. 

 С 

1.10.1 Фінансова безпека держави, її 

суть, значимість та складові. 

 В  
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2.6.3 Методика розрахунку показників 

рентабельності та їх аналіз. 

 С 
1.10.2 

Загрози фінансовій безпеці 

держави, їх зміст та класифікація. 

 В  

2.7 Аналіз ймовірності банкрутства 

підприємства. 

1% C  1.10.3 Індикатори фінансової безпеки 

держави та їх характеристика. 

 В  

2.7.1 Поняття та види банкрутства 

підприємства. 

 A 
1.10.4 

Оцінка рівня фінансової безпеки 

держави. 

 С  

2.7.2 Причини банкрутства.  B 1.10.5 Механізм та системи 

забезпечення фінансової безпеки 

держави. 

 B  

2.7.3 Методи діагностики банкрутства 

(моделі Альтмана, Тафлера ) та 

інтерпретація її результатів. 

 С 

1.10.6 Концепція фінансової безпеки 

держави. 

 В  

3. Оподаткування. 10%  
1.11 Міжнародні фінанси. 1 

  

3.1 Основи оподаткування суб’єктів 

господарювання в Україні-. 

0,6%  
1.11.1 

Сутність, призначення та роль 

міжнародних фінансів. 

 В  

3.1.1 Сутність і суспільне призначення 

податків. 
 B 

1.11.2 
Зміст, складові та учасники 

світової фінансової системи. 
 В  

3.1.2 Поняття податку та збору.  B 
1.11.3 Світовий фінансовий ринок. 

 
В 

 

3.1.3 Функції податків, їх сутність та 

особливості прояву. 
 B 1.11.4 Світова валютна система, її суть, 

завдання та елементи. 
 В  

3.1.4 Загальнодержавні податки і збори 

та їх характеристика. 
 B 

1.11.5 Міжнародні фінансові інститути. 
 

С 

 

3.1.5 Місцеві податки і збори та їх 

характеристика. 
 B 

2. Гроші і кредит 
20% 

  

3.1.6 

 

Елементи, що визначаються під 

час встановлення податків, та їх 

характеристика. 

 

 

B 

 

2.1 Сутність та функції грошей 
2% 

  

3.1.7 Види систем опадаткування:  B 

 2.1.1 Сучасний стан грошового 
 

В 
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 загальна і спрощена.  середовища. 

3.2 

 

Платники податків, їх права і 

обов’язки. 

0,6% 

 

 

2.1.2 Походження грошей. 

 

В 

 

3.2.1 Види та характеристика 

платників податків. 

 В 

2.1.3 Сутність грошей. 

 

В 

 

3.2.2 Права та обов’язки платників 

податків. 

 B 

2.1.4 Форми грошей та їх еволюція. 

 

В 

 

3.3 Оподаткування за податком на 

доходи фізичних осіб та 

військовим збором. 

1%  

2.1.5 Повноцінна форма грошей. 

 

А 

 

3.3.1 Платники податку на доходи 

фізичних осіб. Податкові агенти. 

 B 

2.1.6 Неповноцінна форма грошей. 

 

А 

 

3.3.2 Об’єкт та база оподаткування 

податком на доходи фізичних 

осіб. 

 B 2.1.7 Особливості сучасних форм 

грошей. Електронні гроші. 

 В  

3.3.3 Ставки податку на доходи 

фізичних осіб. 

 B 2.1.8 Економічні функції грошей.  С  

3.3.4 Платники, об’єкти та база 

оподаткування військовим 

збором. 

 B 2.1.9 Соціальні функції грошей.  С  

3.3.5 Ставки військового збору та 

порядок його розрахунку. 

 C 2.2 Грошовий обіг та грошовий 

оборот 

2%    

3.4 Загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

1%  2.2.1 Суть грошового обігу та 

грошового обороту. 

 В  

3.4.1 Платники, об’єкти та база 

оподаткування єдиним 

соціальним внеском на 

загальнообов’язкове державне 

соціальне страхування. 

 B 2.2.2 Основні сфери сукупного 

грошового обороту. 

 В  
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3.4.2 Ставки ЄСВ, особливості їх 

застосування. 

 C 2.2.3 Модель сукупного грошового 

обороту. 

 В   

3.4.3 Терміни сплати та подання 

звітності з ЄСВ. 

 B 2.2.4 Грошові потоки та механізм їх 

балансування. 

 В  

3.5 Оподаткування за екологічним 

податком. 

0,6%  

2.2.5 

Грошова маса та основні форми її 

існування. 

 

В 

 

3.5.1 Сутність та значення 

екологічного податку. 

 B 
2.2.6 

Характеристика грошових агрегатів. 

Грошова база. 

 D  

3.5.2 Платники, податкові агенти, 

об’єкт, ставка і база 

оподаткування екологічного 

податку. 

 B 2.2.7 Закони грошового обігу.  D  

3.6 Оподаткування за акцизним 

податком і митом. 

0,8%  2.3 Грошовий ринок 2%   

3.6.1 Платники, об’єкти та база 

оподаткування акцизним 

податком. 

 B 2.3.1 Суть та інституційна модель 

грошового ринку. 
 В   

3.6.2 Підакцизні товари та ставки.  B 2.3.2 Класифікація та економічна 

структура грошового ринку. 

 В  

3.6.3 Види, платники та об’єкт 

оподаткування митом, порядок 

його сплати. 

 B 

2.3.3 Суб'єкти грошового ринку. 

 

А 

 

3.6.4 Платники і ставки державного 

мита, порядок його справляння. 

 C 

2.3.4 Інструменти грошового ринку. 

 

С 

 

3.7 Оподаткування за рентною 

платою. 

0,6%  

2.3.5 Попит на гроші. 
 

В 

  

3.7.1 Склад рентної плати.  B 
2.3.6 Пропозиція грошей. 

 
В 

 

3.7.2 Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування за рентною 

 B 2.3.7 Механізм встановлення рівноваги 

на грошовому ринку. 

 D  
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платою (водних та лісових 

ресурсів). 

3.8 Оподаткування за місцевими 

податками і зборами. 

1,4%  

2.4 Грошові системи 2% 

   

3.8.1 Склад місцевих податків та 

зборів. 

 B 2.4.1 Основні принципи організації та 

моделі побудови грошових 

систем. 

 В  

3.8.2 Платники, об’єкт, база 

оподаткування та ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, транспортного 

податку та земельного податку. 

 B 2.4.2 Елементи грошової системи та їх 

характеристика. 

 В  

3.8.3 Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування та строки подачі 

звітності і сплати туристичного 

збору. 

 B 2.4.3 Склад грошової системи.  

В 

 

3.9 Оподаткування за податком на 

додану вартість. 

1%  2.4.5 Основні типи грошових систем та 

їх еволюція. 

 D  

3.9.1 Сутність податку на додану 

вартість та його платники. 

 B 2.4.6 Методи та інструменти 

регулювання грошової системи. 
 С  

3.9.2 Об'єкт оподаткування податком 

на додану вартість. Операції, які 

звільнені та не є об’єктом 

оподаткування податком на 

додану вартість. 

 B 2.4.7 

Становлення та розвиток 

грошової системи України. 

 D  

3.9.3 База оподаткування та ставки 

податку на додану вартість. 

 B 

2.5 Інфляція та грошові реформи 2% 

  

3.9.4 Порядок визначення суми 

податку на додану вартість, що 

підлягає сплаті (перерахуванню) 

до бюджету або відшкодуванню з 

 C 2.5.1 Теоретичні концепції інфляції.  В  
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бюджету. 

3.10 Оподаткування суб’єктів 

підприємницької діяльності, які 

обрали спрощену систему 

оподаткування.  

1,4%  2.5.2 Суть інфляції та її вплив на 

виробництво, зайнятість та 

життєвий рівень. 

 D  

3.10.1 Сутність та значення спрощеної 

системи оподаткування малого 

підприємництва. 

 B 2.5.3 Основні форми інфляції.  А  

3.10.2 Групи платників єдиного податку 

та їх порівняльна характеристика. 

 B 2.5.4 Основні методи вимірювання 

інфляції. 

 С  

3.10.3 Ставки єдиного податку.  A 2.5.5 Регулювання інфляції. 

Антиінфляційна політика. 
 В  

3.10.4 Податкові (звітні) періоди для 

суб’єктів підприємницької 

діяльності, які обрали спрощену 

систему оподаткування. 

 B 2.5.6 Соціально-економічні наслідки 

інфляції. 

 D  

3.10.5 Умови і порядок переходу на 

спрощену систему оподаткування 

для юридичних осіб. 

 B 2.5.7 Суть та класифікація грошових 

реформ. 

 А  

3.11 Оподаткування за податком на 

прибуток підприємства. 

1%  2.5.8 Основні моделі грошових 

реформ. 

 В  

3.11.1 Сутність та значення податку на 

прибуток підприємства, його 

законодавче регулювання. 

 B 2.5.9 Особливості здійснення 

грошових реформ в окремих 

країнах. 

 D  

3.11.2 Платники податку на прибуток 

підприємства: юридичні особи - 

резиденти, нерезиденти, особливі 

платники податку на прибуток. 

 A 

2.6 

Валютний ринок і валютні 

системи 

2% 

   

3.11.3 Об’єкт оподаткування податком 

на прибуток підприємства. 

 B 2.6.1 Суть та види валютних відносин.  В  
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3.11.4 Ставки податку на прибуток та 

порядок його обчислення. 

 C 2.6.2 Поняття валюти та сфера її 

використання. 

 А  

11.5 Порядок розрахунку фінансового 

результату до оподаткування та 

податку на прибуток 

підприємства. Звільнення від 

оподаткування податком на 

прибуток підприємства. 

 C 2.6.3 Види валюти.  А  

11.6 Порядок розрахунку амортизації 

основних засобів або 

нематеріальних активів для 

визначення об'єкта 

оподаткування згідно з ПКУ. 

 C 2.6.4 Валютний ринок.  В  

3.12 Адміністрування податків, 

зборів, платежів.  
 

 

 2.6.5 Валютні операції.  С  

3.12.1 Податкова звітність.  A 2.6.6 Валютний курс та котирування 

валют. 
 D   

3.12.2 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). 

 B 2.6.7 Валютна політика та валютне 

регулювання. 

 D  

3.12.3 Способи здійснення податкового 

контролю. 

 B 2.6.8 Валютні системи, їх види та 

порівняльна характеристика. 

 С  

http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--podatkoviy-kontrol/
http://sfs.gov.ua/nk/spisok2/glava-5--podatkoviy-kontrol/
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3.12.4 Види податкових перевірок.  B 2.7 Сутність, функції та форми 

кредиту 

2%   

3.12.5 Податковий борг і порядок його 

погашення. 

  2.7.1 Необхідність та суть кредиту.  В  

3.13 Відповідальність платників 

податків. 

  2.7.2 Основні функції кредиту.  А  

3.13.1 Види відповідальності платника 

податку за порушення 

податкового законодавства. 

 B 2.7.3 Загальні передумови формування 
кредитних відносин. Теорії кредиту. 

 В  

3.13.2 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). 

 B 2.7.4 Економічні межі кредиту.  А  

3.13.3 Пеня, її сутність.  B 2.7.5 Специфіка становлення 

кредитних відносин в окремих 

країнах. 

 В  

3.13.4 Види штрафних санкцій за 

порушення податкового 

законодавства. 

 A 2.7.7 Форми кредиту, переваги та 

недоліки кожної з форм. 

 С  

4 Бюджетна та податкова 

система. 

 10% 2.7.8 Види кредиту. Характеристика 

окремих видів кредиту. 

 С  

4.1 Сутність, призначення і роль 

бюджету держави. 

1,0%  2.7.9 Банківська форма кредиту і її 

особливості. 

 В  
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4.1.1 Соціально-економічна сутність, 

призначення та роль бюджету. 

 В  2.7.10 Механізм та технологія банківського 

кредитування. 

 С  

4.1.2 Складові частини бюджету.  А  2.7.11 Комерційний кредит. Переваги та 

недоліки комерційного кредиту. 

 С  

 

4.2 Бюджетна політика держави. 

Економічна сутність, складові 

та види бюджетної політики. 

0,5% В  2.7.12 Державний кредит та його види.  В  

4.3 Бюджетний дефіцит і джерела 

його фінансування. 

1,0%  2.7.13 Міжнародний кредит: суть, 

функції, основні форми. 

 В  

4.3.1 Сутність бюджетного дефіциту та 

профіциту бюджету. 

 В  2.8 Ціна грошей та позиковий 

відсоток 

2%   

4.3.2 Причини виникнення, види 

бюджетного дефіциту. 

 В  2.8.1 Ціна грошей та сучасний 

механізм її формування. 

 В  

4.3.3 Джерела фінансування 

бюджетного дефіциту. 
 В  

2.8.2 Вартість грошей та час. 
 

С 
 

4.3.4 Види державного та місцевого 

боргу. 

 А  2.8.3 Еволюційні та національні 

особливості формування цін на 

гроші. 

 D  

4.4 Бюджетна система та засади її 

побудови. 

1,0%  

2.8.4 

Суть і функції позикового 

відсотка. 

 

В 

 

4.4.1 Поняття та склад бюджетної 

системи України. 

 В 

2.8.5 Норма позикового відсотка. 

 

А 

 

4.4.2 Принципи побудови бюджетної 

системи (єдності, 

збалансованості, самостійності, 

обгрунтованості, ефективності та 

результативності, цільового 

використання коштів, публічності 

та прозорості). 

 В 2.8.6 Використання позикового 

відсотка. 
 С  

4.4.3 Бюджетна класифікація та її  В 2.8.7 Межі позикового відсотка і  В  
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складові. джерела його сплати. 

4.5 Бюджетний процес: теоретичні 

та організаційні засади. 

1,0%  

2.9 

Фінансове посередництво 

грошового ринку 1% 

  

4.5.1 Учасники бюджетного процесу та 

характеристика їхніх функцій. 

 В 2.9.1 Сутність та функції фінансового 

посередництва. 

 А  

4.5.2 Організація контролю за 

дотриманням бюджетного 

законодавства Рахунковою 

палатою України, Державною 

аудиторською службою України. 

 А 2.9.2 Моделі і види фінансового 

посередництва. 

 В  

4.6 Система доходів бюджету. 1,5%  2.9.3 Фінансові послуги та фінансові 

продукти. 

 С  

4.6.1 Склад та види доходів 

Державного бюджету України. 

 С 2.9.4 Особливості організації фінансового 

посередництва. 
 В   

4.6.2 Склад та види доходів місцевих 

бюджетів. 

 С 2.9.5 Банківська система в організації 

фінансового посередництва. 

 В  

4.7 Система видатків бюджету. 1,5%  2.9.6 Особливості небанківського 

сегменту фінансового 

посередництва. 

 В  

4.7.1 Склад та види видатків 

Державного бюджету України. 

 С 2.9.7 Сучасний стан системи 

фінансового посередництва 

 В  

4.7.2 Склад та види видатки місцевих 

бюджетів. 

 С 
2.10 

Теоретичні засади діяльності 

комерційних банків 

1%    

4.7.3 Кошторис бюджетної установи: 

зміст та структура. 

 В 

2.10.1 

Суть та класифікація 

комерційних банків. 

 

А 

 

4.8 Податкова система України. 2,5%  2.10.2 Основні види пасивів банків.  А  

4.8.1 Податкова політика: сутність в 

системі державного регулювання 

економіки. 

 В 2.10.3 Основні види активів банків.  А  
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4.8.2 Стратегія і тактика податкової 

політики. 

 В 2.10.4 Особливості банківської 

діяльності в сучасних умовах. 

 В  

4.8.3 Оцінка рівня податкового 

навантаження на макро- і 

мікрорівнях. 

 С 2.11 Центральний банк в системі 

управління грошовим оборотом 

1%   

4.8.4 Завдання, цілі та основні 

принципи податкової політики в 

Україні. 

 В 2.11.1 Історичні аспекти організації 

центральних банків. 

 А   

4.8.5 Структура податкової системи.  В 2.11.2 Функції центрального банку.  
В 

 

4.8.6 Функції, права та обов’язки 

контролюючих органів у сфері 

оподаткування. 

 С 2.11.3 Грошово-кредитна політика 

центрального банку: сутність та її 

інструменти. 

 В  

5 Фінансовий облік за НП(С)БО. 15%  2.11.4 Основні напрямки діяльності 

центрального банку. 

 В  

5.1 Загальнотеоретичні основи 

фінансового обліку. 

1,0%  2.11.5 Національний банк України: його 

завдання, функції та історія 

розвитку. 

 В  

 

5.1.1 Сутність та завдання фінансового 

обліку. 

 В 2.12 Міжнародні фінансово-кредитні 

установи 
1%   

5.1.2 Характеристика видів обліку.  В 2.12.1 Загальна характеристика 

світового ринку позичкового 

капіталу. 

 А  

5.1.3 Предмет та об'єкти фінансового 

обліку. 

 В 2.12.2 Цілі створення і особливості 

діяльності МВФ. 

 В  

5.1.4 Метод фінансового обліку 

(сутність та складові елементи: 

документація, інвентаризація, 

оцінка, калькуляція, рахунки, 

подвійний запис, баланс, 

звітність). 

 С 2.12.3 Світовий банк та його функції.  

В 
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5.1.5 Організація фінансового обліку 

на підприємстві, міжнародні 

стандарти фінансової звітності та 

національні положення 

бухгалтерського обліку. 

 С 2.12.4 Європейський банк реконструкції 

і розвитку та його функції. 

 В 

5.1.6 Облікова політика підприємства.  С 2.12.5 Банк міжнародних розрахунків та 

його функції. 

 В 

5.2 Облік грошових коштів. 1,0%  2.12.6 Європейський інвестиційний 

банк та його функції. 
 В  

5.2.1 Облік готівки в касі 

підприємства. 

 С 

3. Бюджетна і податкова система 20% 

  

5.2.2 Облік грошових коштів на 

рахунках в банках. 

 С 

3.1 

Бюджетна система та її 

принципи 1% 

  

5.3 Облік дебіторської 

заборгованості та резерву 

сумнівних боргів. 

1,5%  3.1.1 Бюджетна система, її сутність, 

види бюджетів 

 А  

5.3.1 Облік довгострокової 

дебіторської заборгованості. 

 C 3.1.2 Принципи, на яких ґрунтується 

бюджетна система 

 В  

5.3.2 Облік поточної дебіторської 

заборгованості за продукцію, 

товари, роботи, послуги. 

 С 

3.1.3 

Бюджетна класифікація, її 

значення 

 

С 

 

5.3.3 Порядок визначення та облік 

резерву сумнівних боргів. 

 В 3.1.4 Бюджетні правовідносини: об’єкти, 

суб’єкти, норми бюджетного права 
 В  

5.3.4 Облік поточної дебіторської 

заборгованості за розрахунками з 

підзвітними особами. 

 C 3.2 Сутність та значення 

державного бюджету 

1%   

5.3.5 Облік поточної дебіторської 

заборгованості за розрахунками з 

різними дебіторами. 

 C 3.2.1 Державний бюджет як 

економічна категорія, його роль, 

функції 

 В  

5.4 Облік основних засобів, інших 1,5%  3.2.2 Бюджетний дефіцит. Профіцит  D  
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необоротних матеріальних та 

нематеріальних активів. 

бюджету 

5.4.1 Облік основних засобів.  C 3.2.3 Державний борг, його 

обслуговування. Управління 

державним боргом 

 D  

5.4.2 Методи нарахування та облік 

амортизації основних засобів. 

 B 3.3 Бюджетна політика та 

бюджетний механізм 

1% В  

5.4.3 Облік інших необоротних 

матеріальних активів. 

 С 3.4 Бюджетний процес та його 

учасники 

1%   

5.4.4 Облік нематеріальних активів.  С 3.4.1 Сутність бюджетного процесу, 

його стадії 

 А  

5.5 Облік фінансових інвестицій. 1%  3.4.2 Учасники бюджетного процесу та 

їх бюджетні повноваження 

 В  

5.5.1 Облік довгострокових 

фінансових інвестицій. 

 C 3.4.3 Програмно-цільовий метод у 

бюджетному процесі 

 D  

5.5.2 Облік поточних фінансових 

інвестицій. 

 C 

3.5 

Система доходів державного 

бюджету 1,5% D 

 

5.6 Облік запасів 1,5%  

3.6 

Система видатків державного 

бюджету 1,5% D 

 

5.6.1 Методи оцінки запасів у разі їх 

вибуття. 

 B 

3.7 Формування місцевих бюджетів 1,5% 

  

5.6.2 Облік виробничих запасів.  C 
3.7.1 Місцеві бюджети, їх роль 

 
В 

 

5.6.3 Облік товарів.  C 3.7.2 Доходи і видатки місцевих 

бюджетів, місцевий борг 

 D  

5.7 Облік витрат виробництва та 

виходу продукції. 

1,5%  3.8 Міжбюджетні відносини 1,5%   

5.7.1 Облік витрат основного 

виробництва та собівартості 

випуску готової продукції (робіт, 

 C 3.8.1 Сутність та мета міжбюджетних 

відносин 

 

В 
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послуг). 

5.7.2 Облік готової продукції.  C 3.8.2 Міжбюджетні трансферти, їх 

види 

 

D 

 

5.8 Облік довгострокових 

зобов’язань. 

1,5%  3.9 Основні засади податкової 

системи та податкової 

політики 

Сутність, функції та роль 

податків і зборів Класифікація 

податків 

Структура податкової системи 

Основні елементи, що 

визначаються під час 

встановлення податків, та їх 

характеристика Сутність та 

роль податкової політики 

Завдання, цілі та основні 

принципи податкової політики 

в Україні 

Оцінка рівня податкового 

навантаження на макро- і 

мікрорівнях 
Функції, права та обов’язки 

контролюючих органів у сфері 

оподаткування. 

2,5% В  

5.8.1 Облік довгострокових кредитів 

банку. 

 C 3.10 Адміністрування податків і 

зборів 

Сутність та необхідність 

податкового адміністрування. 

Облік платників податків та 

об’єктів оподаткування. 

Сервісне обслуговування 

0,5% С  
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платників податків. 

Податковий контроль. 

5.8.2 Облік цільового фінансування.  C 3.11 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. 

 С  

5.9 Облік поточних зобов’язань. 1,5%  3.12 Податок на прибуток 

Сутність та значення податку 

на прибуток підприємства, 

інституційні засади його 

справляння 

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. 

1% C  
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Звільнення від оподаткування 

податком на прибуток 

підприємства. 
Порядок розрахунку амортизації 

основних засобів або 

нематеріальних активів. 

5.9.1 Облік короткострокових кредитів 

банків. 

 C 3.13 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. 

Ставки податку. Операції, що 

оподатковуються за зниженими 

ставками. Податковий кредит. 

Дата виникнення податкового 

кредиту та умови його визнання. 

Алгоритм обчислення суми ПДВ, 

що підлягає до сплати. Порядок 

сплати податку до бюджету. 

Бюджетне відшкодування ПДВ та 

порядок його реалізації. 

Електронне адміністрування 

ПДВ. 

1% C  

5.9.2 Облік поточних зобов'язань за 

товари, роботи, послуги. 

 C 3.14 Акцизний податок 

Платники та об’єкти акцизного 

податку. Підакцизні товари. 

Ставки акцизного податку 

Порядок обчислення 

акцизного податку. 

Особливості оподаткування 

підакцизних товарів. 

1% С  
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Електронне адміністрування 

реалізації пального. Акцизна 

накладна. Єдиний реєстр 

акцизних накладних. 

5.9.3 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з оплати праці. 

 C 3.15 Мито 

Види мита. Інституційні засади 

справляння мита. 

Платники та об’єкти мита. 

Система ставок мита. 

Особливості визначення бази 

оподаткування митом. Пільги в 

оподаткуванні митом. 

Порядок сплати мита до 

бюджету. 

0,5% C  

5.9.4 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з бюджетом (ПДВ, 

податок на прибуток, ПДФО, 

військовий збір). 

 C 3.16 Рентна плата 

Сутність та фіскальне значення 

рентної плати у системі 

формування доходів бюджету. 

Рентна плата за користування 

надрами: види, платники, об’єкт, 

порядок розрахунку і сплати. 

Рентна плата за користування 

радіочастотним ресурсом 

України: платники, об’єкти, 

ставки, порядок визначення та 

перерахування його в дохід 

бюджету. 

Платники рентної плати за 

спеціальне використання води, 

об’єкт, порядок розрахунку та 

сплати. 

Платники та об’єкт рентної плати 

за спеціальне використання 

лісових ресурсів. Рентна плата за 

транспортування нафти і 

0,5% C  
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нафтопродуктів магістральними 

нафтопроводами та 

нафтопродуктопроводами, 

транзитне 

транспортування трубопроводами 

аміаку територією України. 

5.9.5 Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками зі страхування 

(ЄСВ). 

 C 3.17 Екологічний податок 

Призначення екологічного 

оподаткування. Суть та види 

екологічних податків. 

Платники екологічного податку. 

Об’єкт та база екологічного 

податку. 

Ставки податку. 

Особливості справляння 

екологічного податку. Порядок 

подання податкової звітності та 

сплати екологічного податку. 

0,5% С  

5.10 Облік доходів, витрат і 

фінансових результатів. 

1,5%  3.18 Спрощена система 

оподаткування 

Сутність та значення спрощеної 

системи оподаткування малого 

підприємництва. 

Групи платників єдиного податку 

та їх порівняльна характеристика 

Ставки єдиного податку 

Умови і порядок переходу на 

спрощену систему оподаткування 

для юридичних осіб. 

0,5% C  

5.10.1 Визнання та класифікація доходів 

і витрат. 

 В 3.19 Місцеві податки та збори 

Склад місцевих податків та зборів 

Платники, об’єкт, база 

оподаткування та ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від 

1% C  
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земельної ділянки, транспортного 

податку та земельного податку 

Платники, об’єкт, база, ставки 

оподаткування та строки подачі 

звітності і сплати туристичного 

збору. 

Збір за місця для паркування 

транспортних засобів. Платники 

збору. Об’єкт та база 

оподаткування збором. Ставки 

збору. 

Порядок обчислення та строки 

сплати збору. 

5.10.2 Облік доходів за видами 

діяльності. 

 C 

4. Банківська система 20% 

  

5.10.3 Облік витрат діяльності 

підприємства. 

 C 4.1 Становлення та розвиток 

банківських систем 

1%   

5.10.4 Облік фінансових результатів 

діяльності. 

 C 4.1.1 Період зародження банку і 

банківської системи. 

 В  

5.11 Облік власного капіталу. 1,5%  4.1.2 Моделі банківських систем: 

англійська, американська, 

німецька та японська, їх основні 

ознаки. 

 С  

5.11.1 Облік зареєстрованого та 

неоплаченого капіталу. 

 C 4.1.3 Еволюція розвитку банківської 

системи України. 

 С  

5.11.2 Облік резервного капіталу.  C 4.2 Банки та інші фінансові 

посередники на фінансовому 

ринку 

1%   

5.11.3 Облік нерозподілених прибутків 

(непокритих збитків). 

 C 4.2.1 Сутність поняття «банк».  

В 

 

6. Управлінський облік. 15%  4.2.2 Діяльність небанківських 

фінансових установ. 

 В  
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6.1 Сутність управлінського обліку. 1,0%  4.2.3 Напрями взаємодії між банками 

та небанківськими фінансовими 

установами. 

 С  

6.1.1 Завдання управлінського обліку в 

системі менеджменту. 

 В 4.3 Роль банків в економіці та 

соціальному розвитку 

суспільства 

0,5%   

6.1.2 Види інформації для цілей 

прийняття рішень користувачами 

(історична і прогнозна, фінансова 

і управлінська інформація). 

 В 4.3.1 Роль банків у економічній 

підтримці суб’єктів 

господарювання. 

 С  

6.2 Класифікація і аналіз поведінки 

витрат. 

3,0%  4.3.2 Соціально-орієнтована політика 

банків. 

 

С 

 

6.2.1 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). 

 С 4.3.3 Сутність банківських інновацій.  В  

6.2.2 Аналіз поведінки витрат. Змінні і 

постійні витрати, умовно-змінні і 

умовно-постійні витрати. 

 C 4.4 Банківська система: типи, 

принципи, функції, 

інфраструктура 

1% 

 

 

6.3 Системи калькулювання за 

методами повних і змінних 

витрат. 

3,0%  4.4.1 Типи банківських систем.  

А 
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6.3.1 Цілі і сутність калькулювання 

витрат. 
 В 4.4.2 Принципи побудови банківської 

системи. 
 В 

 

6.3.2 Калькулювання собівартості за 

методом повних витрат і методом 

змінних витрат. 

 C 4.4.3 Функції банківської системи.  
В 

 

6.4 Аналіз взаємозв’язку витрат, 

обсягу діяльності і прибутку 

(CVP-аналіз). 

3,0%  4.4.4 Банківська інфраструктура 

України. 

 

С 

 

6.4.1 Мета і методи CVP-аналізу.  B 4.5 Концентрація та 

централізація в 

банківській системі 

1% 

 
 

7. Фінанси підприємств. 15%  4.5.1 Особливості концентрації в 

банківській системі. 

 С 
 

7.1 - Основи фінансів підприємств. 1,0%  4.5.2 Індикатори концентрації в 

банківській системі. 

 
D  

7.1.1. Сутність фінансів підприємств.  В 4.5.3 Негативні наслідки надмірної 

концентрації в банківській сфері. 

 
D 

 

7.1.2 Фінансові ресурси (кошти) 

підприємств. 

 А 4.6 Інформаційна база НБУ для 

аналізу банківської системи 

0,5% В 
 

7.1.3 Сутність фінансової діяльності 

підприємства. 

 А 4.7 Організаційно-правові засади 

діяльності центрального банку 

1% 
 

 

7.2 Грошовий оборот, грошові 

розрахунки підприємств. 

2,0%  

4.7.1 Правова основа діяльності НБУ. 

 
В 

 

7.2.1 Грошовий оборот і система 

розрахунків підприємства. 

  4.7.2 Особливості діяльності 

Національного банку України. 

 В 
 

7.2.1.1 Безготівкові розрахунки.  А 4.7.3 Функції Правління НБУ та його 

профільних комітетів. 

 
В 

 

7.2.1.

2 
Готівкові розрахунки.  А 4.7.4 Незалежність центральних банків 

та індекси її визначення. 
 

D 
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7.2.2 Форми безготівкових розрахунків 

і платіжні документи. 

  4.8 Функції центрального банку 1% 
 

 

7.2.2.

1 

Порядок розрахунків платіжними 

дорученнями. 

 В 4.8.1 Характеристика основних функції 

НБУ. 

 

А 

 

7.2.2.

2 

Порядок розрахунків платіжними 

вимогами. 

 В 4.8.2 Роль НБУ в забезпеченні системи 

міжбанківських електронних 

розрахунків. 

 С  

7.2 Грошовий оборот, грошові 

розрахунки підприємств. 

2,0%  4.8.3 Особливості регулювання 

грошового обороту та грошової 

маси центральним банком. 

 С  

7.2.2.3 Порядок використання 

розрахункових чеків. 

 В 4.8.4 Концептуальні засади 

рефінансування банків. 
 С  

7.2.2.4 Використання акредитивної 

форми розрахунків (види: 

підтверджений, непідтверджений, 

відзивний, безвідзивний. Порядок 

платежів за акредитивом). 

 В 4.8.5 Необхідність, сутність, 

призначення, сфера банківського 

нагляду. 

 В  

7.2.2.5 Розрахунки з використанням 

векселів (простий, переказний, 

доходний, дисконтний, облік, 

продаж векселів). 

 С 4.8.6 Роль НБУ у валютному 

регулюванні 

   

7.3 Грошові потоки підприємства. 2,0%  4.9 Грошово-кредитна політика 

центрального банку та основні її 

інструменти 

1%   

7.3.1 Сутність грошових потоків 

підприємства. 

 В 4.9.1 Сутність, порядок розробки і 

реалізації грошово-кредитної 

політики центрального банку. 

 В  

7.3.2 

 

Класифікація грошових потоків 

(за видами діяльності, валовий / 

чистий, накопичений/ поточний, 

фактичний / дисконтований). 

 

 

 
В 

 

4.9.2 Основні стандартні інструменти 

грошово- кредитної політики 

центрального банку. 

 В  
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7.3.3 Валовий та чистий грошовий 

потік: розрахунок та 

використання. 

 C 

7.3.2 

 

Класифікація грошових потоків 

(за видами діяльності, валовий / 

чистий, накопичений/ поточний, 

фактичний / дисконтований). 

 

 
В 

 

4.9.3 

 

Нестандартні інструменти грошово-

кредитної політики центрального 

банку та їх характеристика. 

 

 
В 

 

 

7.3.3 

 

Валовий та чистий грошовий 

потік: розрахунок та 

використання. 

 

 С 4.10 Основні засади державного 

регулювання банківської системи 

1%   

7.3.4 Дисконтування грошових 

потоків. Ставка дисконтування. 

 С 

7.4 Формування та розподіл 

прибутку. 

2,0%  4.10.1 Необхідність та цілі регулювання 

банківської діяльності. 
 В  

7.4.1. Економічний зміст та види 

прибутку підприємства. 

 А 4.10.2 Форми та методи державного 

регулювання банківської 

системи. 

 В  

7.4.2 Собівартість та її вплив на 

прибуток. 

 C 4.10.3 Особливості адміністративного та 

індикативного регулювання 

банківської діяльності. 

 В  

7.4.3 Формування та розподіл 

прибутку підприємства. 

 C 4.11 Нагляд за діяльністю банків 1%   

7.5 Необоротні активи 

підприємства. 

2,5%  4.11.1 Реєстрація та ліцензування 

банків. 

 
С 

 

7.5.1 Економічна сутність і 

призначення необоротних 

активів. 

 В 4.11.2 Особливості банківського 

нагляду в Україні. 

 

В 
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7.5.2 Основні засоби підприємства, їх 

сутність та характеристика. 

 B 4.11.3 Дистанційний банківський нагляд 

та інспекційні перевірки НБУ. 

 
В 

 

7.5.3 Знос і амортизація основних 

засобів. 

 C 4.11.4 Ідентифікація проблемних банків  
В 

 

7.5.4 Нематеріальні активи 

підприємства: поняття та 

класифікація. 

 B 4.11.5 Організація роботи з 

неплатоспроможними банками. 

 
С 

 

7.5.5 Амортизація нематеріальних 

активів. 

 C 4.12 Організація діяльності банків 1% 
 

 

7.5.6 Методи оцінки інвестицій 

(методи NPV, IRR). 

 C 4.12.1 Процедура створення банків та 

організації їх діяльності в 

Україні. 

 

В 

 

7.5.7 Види довгострокових фінансових 

інвестицій (пайові та боргові 

цінні папери). 

 B 4.12.2 Організаційна структура та 

управління банком. 

 

В 

 

7.6 Оборотні активи підприємств. 2,5%  4.12.3 Органи управління банку та їх 

функції. 

 В 
 

7.6.1 Сутність оборотних активів у 

господарській діяльності 

підприємств. 

 В 4.12.4 Основні характеристики 

підрозділів банку. 

 

В 

 

7.6.2 Класифікація оборотних активів.  В 4.12.5 Сутність операції, продукту та 

послуги банку. 

 А  

7.6.3 Сутність та порядок визначення 

тривалості виробничого, 

операційного та фінансового 

циклу підприємства. 

 C 4.13 Пасивні операції банку та їх 

загальна характеристика 

2%   

7.7 Капітал підприємства та його 

формування. 

3,0%  4.13.1 Власний капітал банку: сутність, 

склад, структура та особливості 

формування. 

 

С 

 

7.7.1 Капітал як базова категорія  В 4.13.2 Основні нормативи регулювання  
D  
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фінансів підприємства (власний, 

залучений та позиковий капітал). 

капіталу банків України. 

7.7.2 Джерела формування та способи 

залучення капіталу (статутний 

капітал, банківські кредити, 

корпоративні облігації, 

кредиторська заборгованість за 

товари, роботи, послуги, 

кредиторська заборгованість за 

розрахунками). 

 C 4.13.3 Склад та структура зобов’язань 

банку. 

 

С 

 

7.7.3 Комерційний кредит як спосіб 

залучення позикового капіталу. 

 В 4.13.4 Депозитні ресурси банку та їх 

класифікація. 

 
С 

 

7.7.4 Короткострокове фінансування 

підприємств на основі 

використання факторингу. 

 B 4.13.5 Гарантія захисту банківських 

депозитів ФГВФО. 

 
С 

 

8. Банківська справа та 

страхування. 

15%  4.13.6 Сутність, види та механізм 

отримання міжбанківських 

кредитів / депозитів. 

 

В 

 

8.1 Гроші та кредит у ринковій 

економіці. 

1,0%  4.13.7 Боргові цінні папери, емітовані 

банком та їх характеристика. 

 
В 

 

8.1.1 Сутність і функції грошей.  В 4.13.8 Субординований борг банку: 

сутність, порядок формування та 

погашення. 

 

В 

 

8.1.2 Формування пропозиції грошей. 

Грошова маса та її показники. 

 С 4.14 Активні операції банку та їх 

загальна характеристика 

2%  
 

8.1.3 Сутність інфляції та її види.  В 4.14.1 Загальні основи організації 

безготівкових та готівкових 

розрахунків в банку. 

 

В 

 

8.1.4 Валютний курс. Види валютних 

курсів (офіційний, плаваючий, 

фіксований). 

 В 4.14.2 Види розрахунково-касових 

операцій банку. 

 

В 
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8.2 Структура банківської системи 

України. Національний банк 

України (НБУ) та комерційні 

банки. 

2,0%  4.14.3 Валютно-обмінні операції банку.  

В 

 

8.2.1 Статус НБУ, його завдання та 

функції (забезпечення 

стабільності грошової одиниці 

України, кредитор останньої 

інстанції для банків, регулювання 

діяльності платіжних систем та 

систем розрахунків в Україні, 

банківське регулювання та 

нагляд). 

 В 4.14.4 Класифікація банківських 

кредитів. 

 

В 

 

8.2.2 Структура банківської системи. 

Класифікація банків (банки з 

державною участю, банки 

іноземних банківських груп, 

банки з приватним капіталом, 

системно важливі банки). 

 В 4.14.5 Процес банківського 

кредитування. 
 

В 

 

8.2.3 Формування та реалізація 

грошово-кредитної політики. 

 В 4.14.6 Загальна характеристика 

активних операцій банку з 

цінними паперами. 

 
В 

 

8.2.4 Облікова ставка НБУ та її 

застосування у визначенні 

вартості кредитних ресурсів. 

 С 4.14.7 Інші активні операції банку.  

В 

 

8.3 Емісія грошей та регулювання 

готівкового грошового обігу. 

1,0%  4.15 Нетрадиційні операції банку 1% 
 

 

8.3.1 Повноваження НБУ як емісійного 

центру готівкового обігу (право 

емісії грошових знаків, 

встановлення правил визначення 

платіжності банкнот і монет, 

 В 4.15.1 Загальна характеристика 

нетрадиційних банківських 

операцій та послуг. 

 

В 
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забезпечення підтримання 

готівкової грошової маси в 

належному стані). 

8.3.2 Роль НБУ в регулюванні 

готівкового грошового обігу. 

 В 4.15.2 Сутність, класифікація та 

порядок здійснення лізингових, 

факторингових, факторингових 

операцій банку. 

 С  

8.3.3 Фонд гарантування вкладів 

фізичних осіб, його статус, 

функції та завдання. 

 В 4.15.3 Посередницькі, гарантійні, 

трастові та інші нетрадиційні 

банківські операції та послуги. 

 С  

8.4 Комерційні банки в банківській 

системі України. 

1,0%  4.16 Фінансовий моніторинг в банку 1%   

8.4.1 Основні банківські операції: 

кредитні, депозитні, 

розрахунково-касові. 

 В 4.16.1 Поняття та структура системи 

фінансового моніторингу в 

Україні. 

 В  

8.4.2 Доходи (процентний, 

непроцентний) та витрати банку. 

Фінансовий результат банку та 

його розрахунок. 

 С 4.16.2 Міжнародне регулювання 

боротьби із незаконними 

доходами. 

 В  

8.5. Операції банків з формування 

власного капіталу. 

1,0%  4.16.3 Механізм здійснення фінансового 

моніторингу в банках. 

 С  

8.5.1. Сутність, структура і порядок 

формування власного капіталу 

банків. 

 В 4.17 Забезпечення стабільності 

банківської системи 
1%   

8.5.2 Роль резервів і фондів у 

формуванні капіталу банків. 

 В 4.17.1 Характеристика причин та 

наслідків кризи банківської 

системи. 

 С  

8.6. Операції банків із залучення та 

запозичення коштів. 

2,0%  4.17.2 Екзогенні та ендогенні фактори 

впливу на фінансову стійкість та 

надійність банку. 

 В  
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8.6.1 Види вкладів (строкові, до 

запитання). 

 В 4.17.3 Методи оцінки фінансової 

стійкості банків: коефіцієнтний 

аналіз, метод Bank Z-Score, 

інтегральні методи, рейтингові 

системи тощо. 

 D  

8.6.2 Механізм нарахування відсотків 

(прості та складні відсотки). 

 С 4.17.4 Роль системи антикризового 

управління банком в забезпеченні 

стабільності банківської системи. 

 С  

8.7 Кредитні операції банків. 3,0%  4.18 Діджиталізація в банківській 

системі 

1%   

8.7.1 Сутність і функції кредиту. 

Форми кредиту та його види. 

Принципи кредитування 

(поверненість, строковість, 

платність, цільове використання, 

Забезпеченість). 

 В 4.18.1 Сутність та причини активізації 

процесів діджиталізації в 

банківському секторі. 

 D  

8.7.2 Сутність, класифікація та 

порядок надання банківських 

кредитів (довгострокові, 

короткострокові). 

 В 4.18.2 Дистанційне банківське 

обслуговування. 

 

В 

 

8.7.3 Факторинг, овердрафт як форми 

кредитування. 

 С 4.18.3 Можливості і переваги Інтернет-

банкінгу. 

 
В 

 

8.8 Види операцій банків з цінними 

паперами (емісійні, 

посередницькі, інвестиційні). 

1,0% В 4.18.4 Сутність, хронологія виникнення 

нео-банків та принципи їх 

діяльності. 

 

В 

 

8.9 Страхування. 3,0%  4.18.5 Особливості обслуговування 

клієнтів у нео- банках. 

 С 
 

8.9.1 Сутність та класифікація 

страхування. 

 В 4.18.6 Ключові зміни у діяльності 

банків в умовах діджиталізації. 

 
D 

 

8.9.2 Функції, принципи страхування.  В 4.19 Світова банківська система 1% 
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8.9.3 Обов'язкове страхування та його 

сутність. 

 В 4.19.1 Формування фінансових ресурсів 

міжнародних фінансових 

інститутів. 

 
В 

 

8.9.4 Добровільне страхування та його 

сутність 

 В 4.19.2 Напрями використання 

фінансових ресурсів міжнародних 

фінансових інститутів. 

 

В 

 

8.9.5 Страховий ринок та суб'єкти 

страхування. 

 А 4.19.3 Партнерські відносини між 

Україною та міжнародними 

фінансово-кредитними 

організаціями. 

 

С 

 

8.9.6 Страхова премія, страхова сума 

та страхове відшкодування. 

 С 

5. Страхування 20% 

  

    

5.1 

Сутність та класифікація 

страхування 2% В 

 

    
5.2 Функції, принципи страхування 1% В 

 

    5.3 Страхові ризики. Страховий 

тариф, його структура 

2% В  

    5.4 Страховий ринок та його 

суб'єкти (учасники). НБУ як 

орган, що здійснює державне 

регулювання та нагляд за 

діяльністю на ринку страхування 

2% А  

    5.5 Страхова організація. 

Організаційні форми та ресурси 

страхової організації. 

2% А  

    
5.6 Договір страхування 

1% 
А 

 

    
5.7 Страхування життя 

2% 
В 

 

    

5.8 

Страхування інше, ніж 

страхування життя 

2% 

В 
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    5.9 Страхова премія, страхова сума, 

франшиза та страхова виплата 

(страхове відшкодування) 

2% С  

    5.10 Доходи, витрати, фінансовий 

результат страхової організації 

2% В  

    5.11 Платоспроможність страхової 

організації 

2% 

В 

 

    
6 Фінанси підприємства 

10%   

    6.1 Майнові ресурси (активи) 

підприємства 

2%   

    6.1.1 Сутність активів та їх місце в 

системі ресурсного забезпечення 

діяльності підприємства. 

Класифікація активів 

підприємства. 

 В  

    

6.1.2 

Поняття, склад та класифікація 

необоротних активів 

підприємства 

 В  

    6.1.3 Сутність, склад та класифікація 

основних засобів підприємства 

основних засобів та джерело 

формування фінансових ресурсів: 

поняття, методи нарахування. 

 В  

    6.1.4 Амортизація як інструмент 

відтворення 

 В  

    6.1.5 Оцінка стану, руху та 

ефективності використання 

основних засобів підприємства. 

 С  

    6.1.6 Нематеріальні активи 

підприємства: сутність, 

 С  
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класифікація, призначення, 

особливості формування та 

відтворення. 

    6.1.7 Довгострокові фінансові 

інвестицій підприємства: поняття, 

класифікація. 

 В  

    6.1.8 Оборотні активи підприємства: 

економічна сутність та 

класифікація. 

 В  

    6.1.9 Сутність та методика оцінки 

виробничого, операційного та 

фінансового циклів підприємства. 

 С  

    6.1.10 Планування обсягу та структури 

активів підприємства: цілі, 

завдання, етапи та методи. 

 С  

    6.2 Капітал підприємства 2%   

    6.2.1 Капітал як базова категорія 

фінансів підприємства, його 

сутнісні характеристики та 

класифікація. 

 В  

    6.2.2 Власний капітал підприємства: 

сутність, складові, функції, 

відмітні особливості формування 

та використання. 

 В  

    6.2.3 Позиковий капітал підприємства: 

сутність, складові, функції, 

відмінні особливості формування 

та використання. 

 В  

    6.2.4 Джерела формування власного та 

позикового капіталу 

підприємства. 

 В  
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    6.2.5 Кредитування як механізм 

формування позикового капіталу 

підприємства: поняття, принципи, 

завдання. 

 В  

    6.2.6 Особливості, форми та 

інструменти банківського та 

небанківського кредитування 

підприємства. 

 В  

    6.2.7 Поняття та оцінка вартості і 

оптимальності структури 

капіталу підприємства. 

 С  

    6.2.8 Оцінка капіталу підприємства: 

поняття, завдання, етапи, основні 

методи та інструменти. 

 С  

    6.2.9 Планування обсягу та структури 

капіталу підприємства: цілі, 

завдання, етапи та методи. 

 С  

    6.3 Витрати підприємства 1%   

    6.3.1 Взаємозв'язок та 

взаємообумовленість ресурсів і 

поточних витрат підприємства. 

 В  

    6.3.2 Собівартість продукції та її види.  В  

    6.3.3 Оцінювання поточних витрат 

підприємства: поняття, завдання, 

етапи, основні методи та 

інструменти 

 С  

    6.3.4 Планування поточних витрат 

підприємства: цілі, завдання, 

етапи та методи. 

 С  
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    6.4 Доходи та цінова політика 

підприємства 

1% 
  

    6.4.1 Доходи підприємства: поняття та 

місце в системі економічних 

показників його діяльності. 

Класифікація доходів 

підприємства. 

 В  

    6.4.2 Сутність та механізм формування 

доходів від операційної 

діяльності підприємства. 

 С  

    6.4.3 Формування доходів від 

фінансової та іншої діяльності 

підприємства. 

 В  

    6.4.4 Ціна як фактор формування 

конкурентних переваг продукції 

та доходів від реалізації продукції 

підприємства. Загальна 

характеристика елементів, що 

входять до складу ціни. 

 В  

    6.4.5 Методи ціноутворення, їхній 

зміст та особливості 

застосування. 

 С  

    6.4.6 Оцінювання доходів 

підприємства: сутність, мета, 

завдання та основні етапи 

процесу. 

 С  

    6.4.7 Критичні обсяги доходів 

підприємства 

 С  

    6.4.8 Методи планування доходів 

підприємства: зміст, особливості і 

умови їх застосування 

 С  
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    6.5 Фінансові результати діяльності 

підприємства 

2%   

    6.5.1 Сутність фінансових результатів 

діяльності підприємства. 

 А  

    6.5.2 Класифікація фінансових 

результатів підприємства 

 В  

    6.5.3 Механізм формування чистого 

прибутку (збитку) підприємства. 

 С  

    6.5.4 Оцінка взаємозв’язку витрат, 

обсягу реалізації та прибутку 

(СVP-аналіз). 

 С  

    6.5.5 Обґрунтування прибутку на 

плановий період: завдання та 

методичний інструментарій. 

 С  

    6.5.6 Планування розподілу прибутку 

підприємства 

 С  

    
6.6 

Фінансовий стан підприємства 

та методи його оцінювання 

2%   

    6.6.5 Сутність рентабельності 

підприємства та показники її 

оцінки. 

 С  

    

6.6.6 

Поняття інтегральної оцінки 

фінансово- майнового стану 

підприємства 

 В  

    6.6.7 Вітчизняні та зарубіжні методики 

інтегральної оцінки фінансового 

стану підприємства. 

 С  
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5. Інформація про рішення, прийняті за результатами обговорення: 

 

Під час доопрацювання проєкту програми ЄФВВ зауваження та 

пропозиції, отримані під час громадського обговорення, враховано частково.  

У таблиці «Розподіл питомої ваги розділів», в п’ятому розділі додати 

НП(С)БО, оскільки ця частина врахована в Таблиці Програми. 

Щодо структури розділів, то їх відсоткове співвідношення залишити 

незмінним, оскільки цей варіант витримує відсотковий баланс Програми.  

Прийняти частково пропозиції Терещенка О.О., завідувача кафедрою 

корпоративних фінансів і контролінгу Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана», а саме: п. 7.3.2 «Класифікація грошових потоків (за видами 

діяльності, вхідний/вихідний», п. 7.3.3 «Чисті грошові  потоки від операційної, 

інвестиційної та фінансової діяльності: форми розрахунку та напрямки 

використання», п. 7.4.1 «Економічний зміст та види прибутку підприємства 

(EBITDA, EBIT, чистий прибуток)». 

Прийняти частково пропозиції Львівського національного університету 

імені Івана Франка, а саме: п. 3.3 «Податок на доходи фізичних осіб та 

військовий збір», п. 3.5 «Екологічний податок», п. 3.6 «Акцизний податок і 

мито», п. 3.7 «Рентна плата», п. 3.8 «Місцеві податки і збори», п. 3.9 «Податок 

на додану вартість», п. 3.10 «Спрощена система оподаткування»,                            

п. 3.11 «Податок на прибуток підприємства»,  

Прийняти частково пропозиції Мірошниченка О. В., старшого викладача 

кафедри бухгалтерського обліку та оподаткування ННІ БіЕМ СумДУ, а саме: 

п. 5.1.4 «Метод фінансового обліку (сутність та складові елементи: 

документація, інвентаризація, оцінка, калькуляція, рахунки, подвійний запис, 

баланс, звітність)» знизили когнітивний рівень до «В»; видалили п. 5.1.5 

«Організація фінансового обліку на підприємстві, міжнародні стандарти 

фінансової звітності та національні положення бухгалтерського обліку», п. 

5.1.6 «Облікова політика підприємства» знизили когнітивний рівень до «В»; п. 

5.3.1 «Облік довгострокової дебіторської заборгованості» знизили 

когнітивний рівень до «В»; п. 5.9.4 «Облік поточних зобов'язань за 

розрахунками з бюджетом (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО, військовий 

збір)» знизили когнітивний рівень до «В»; п. 5.9.5 «Облік поточних зобов'язань 

за розрахунками зі страхування (ЄСВ) знизили когнітивний рівень до «В»; 

видалили п.7.2.2.3 «Порядок використання розрахункових чеків». 

Також внести зміни: п. 3.6.4 «Державне мито та порядок його 

справляння» когнітивний рівень «В»; п. 5.5.1 «Облік довгострокових 

фінансових інвестицій» когнітивний рівень «В»; п. 5.5.2 «Облік поточних 

фінансових інвестицій» когнітивний рівень «В»; п. 5.8.1 «Облік 

довгострокових кредитів банку» когнітивний рівень «В»; п.5.8.2 «Облік 

цільового фінансування» когнітивний рівень «В»; п. 7.7.2 «Джерела 

формування та способи залучення капіталу (зареєстрований капітал, 

банківські кредити, корпоративні облігації, кредиторська заборгованість за 
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товари, роботи, послуги, кредиторська заборгованість за розрахунками) 

когнітивний рівень «С»; п. 7.5.6 «Методи оцінки інвестицій (методи NPV, IRR, 

період окупності)» когнітивний рівень «В»; п. 8.9.6 «Страхова премія, 

страхова сума та страхове відшкодування, умовна та безумовна страхова 

франшиза» когнітивний рівень «В». 


