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ПРОГРАМА  

фахового вступного випробування 

 

Вступні фахові випробування передбачають виконання тестових завдань, 
які дозволяють оцінити компетентності вступника з питань фінансового 
обліку і оподаткування. 

 

Перелік питань для формування тестових завдань 
 

Модуль 1 «Фінансовий облік» 

 

Тема 1. Основи побудови фінансового обліку  

Організація фінансового обліку на підприємствах України. Суть 

господарського обліку. Види обліку. Поняття про фінансовий облік, його 

значення та завдання на сучасному етапі. Дві галузі фінансового обліку: 

фінансовий (загальний) та управлінський (виробничий, аналітичний) облік. 

Спільні риси та відмінності. Основне призначення та об'єкти фінансового 

обліку. Значення, завдання та об'єкти управлінського (виробничого) 

обліку.Складові елементи фінансового обліку як економічного процесу. 

Принципи побудови фінансового та управлінського обліку.  

Основні вимоги організації фінансового обліку на підприємстві. Основні 
фактори визначення облікової політики відповідно до Закону України «Про 
бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні».  

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні». Стандарти бухгалтерського обліку і звітності, які регламентують 

порядок ведення фінансового обліку. Інструкції, положення, методичні 

вказівки, які регулюють організацію фінансового обліку безпосередньо на 

підприємстві.  

Облікова політика в Україні та її зміст в умовах нових економічних 

відносин і ринкової економіки. Організація фінансової служби в умовах нової 
облікової політики. Основні нормативні документи, які регламентують 

облікову політику в Україні. Реалізація облікової політики в Україні.  

Фактори, які впливають на побудову фінансового обліку та їх 

характеристика: розмір підприємства, вид підприємницької діяльності, 

характер витрат, методика визначення фінансового результату, фінансова 

звітність, наявність (відсутність) управлінського обліку. Види підприємств. 

Залежність форм фінансового обліку від виду підприємства. Відповідальність 

за ведення фінансового обліку. 

 

Тема 2. Облік грошових коштів  

Економічна сутність грошового обігу і розрахунку. Загальний порядок 

ведення касових операцій. Документальне оформлення касових операцій. 
Аналітичний і синтетичний облік касових операцій. Облік касових операцій в 

системі рахунків бухгалтерського обліку. Порядок проведення інвентаризації 
коштів. Методика і техніка складання касової книги і порядок здавання звіту 



касира. Порядок перевірки і обробки звіту касира бухгалтером. Облік і шлях 
грошових коштів. Облік грошових коштів в дорозі та грошових документів.  

Основні форми безготівкових розрахунків. Порядок здійснення та  

відображення в обліку розрахунків платіжними дорученнями, 

розрахунковими чеками, вимогами, акредитивами. Порядок відкриття 

рахунку в банку. Документи, які необхідно подати в кредитну установу для 

відкриття рахунку. Виписка банку, її зміст, структура, порядок одержання та 

обробки. Відображення руху грошових коштів на рахунках бухгалтерського 

обліку.  

Основні поняття з обліку грошових коштів на валютних рахунках. 
Порядок відкриття та закриття валютних рахунків. Документальне 
оформлення операцій на валютних рахунках.  

Синтетичний  та  аналітичний  облік  операцій  на  валютних  рахунках.  

Порядок проведення перерахунку іноземної валюти. Облік курсових різниць. 

Облік операцій з купівлі та продажу валюти. 

 

Тема 3. Облік короткострокових фінансових інвестицій  

Визнання та класифікація фінансових інвестицій. Еквіваленти грошових 
коштів. Облік цінних паперів. Особливості бухгалтерського обліку різних 
видів цінних паперів: облік акцій, облігацій. Основні бухгалтерські проводки  

з обліку руху акцій, облігацій. Облік поточних фінансових інвестицій. 

Придбання короткострокових фінансових інвестицій. Реалізація (продаж) 

поточних фінансових інвестицій. Документування господарських операцій з 

обліку поточних фінансових інвестицій. Характеристика рахунків з обліку 

поточних фінансових інвестицій. Аналітичний облік короткострокових 

фінансових інвестицій. Синтетичний облік короткострокових фінансових 

інвестицій. Розкриття інформації про короткострокові фінансові інвестиції у 

фінансовій звітності. Узагальнення операцій з обліку короткострокових 

фінансових інвестицій у регістрах бухгалтерського обліку. 

 

Тема 4. Облік довгострокових фінансових інвестицій 
Первісна оцінка довгострокових фінансових інвестицій.  

Собівартість фінансових інвестицій, в залежності від способу 

придбання. Аналітичний облік довгострокових фінансових інвестицій. Облік 

фінансових інвестицій, що надають право власності. Відображення 

довгострокових фінансових інвестицій за справедливою вартістю, за методом 

участі в капіталі, за амортизованою собівартістю та за собівартістю з 

урахуванням зменшення корисності.  

Фінансові інвестиції у спільну діяльність із створенням юридичної 

особи. Фінансові інвестиції у спільну діяльність без створення юридичної 

особи. Розкриття інформації щодо фінансових інвестицій у Примітках до 

фінансової звітності. Узагальнення операцій з обліку фінансових інвестицій у 

регістрах бухгалтерського обліку. 



Тема 5. Облік дебіторської заборгованості  

Визнання довгострокової дебіторської заборгованості. Оцінка 

довгострокової дебіторської заборгованості. Класифікація дебіторської 

заборгованості. Види довгострокової дебіторської заборгованості. 

Дебіторська заборгованість за майно, що передано у фінансову оренду. 

Довгострокові векселі одержані. Аналітичний облік довгострокової 

дебіторської заборгованості. Відображення господарських операцій на 

рахунках бухгалтерського обліку з обліку довгострокової дебіторської 

заборгованості. Узагальнення інформації про довгострокову дебіторську 

заборгованість в облікових регістрах.  

Визначення основних понять поточної дебіторської заборгованості. 
Визнання дебіторської заборгованості покупців і замовників. Оцінка 
дебіторської заборгованості покупців і замовників.  

Документування господарських операцій з покупцями та замовниками. 

Види векселів: прості і переказні та їх коротка характеристика. Поняття про 

дисконтований вексель. Організація та документальне оформлення 

зберігання векселів на підприємстві та в банку. Дебіторська заборгованість 

забезпечена векселями. Відображення заборгованості покупців і замовників в 

облікових регістрах та фінансовій звітності.  

Сутність та види дебіторської заборгованості за нетоварними 

операціями. Документування та облік розрахунків за виданими авансами, з 

підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за 

відшкодування завданих збитків, за позиками членам кредитних спілок, з 

іншими дебіторами. Облік розрахунків за виданими авансами. Поняття про 

підзвітні особи. Порядок відображення в обліку господарських витрат 

здійснених підзвітними особами. Аналітичний облік розрахунків з 

підзвітними особами. Порядок оформлення службового відрядження. 

Порядок видачі грошей у підзвіт. Правила і порядок оформлення та 

затвердження звіту про використання коштів наданих на відрядження або під 

звіт. Розміри відшкодувань витрат на службові відрядження. Порядок 

стягнення своєчасно неповернених підзвітних сум. Облік розрахунків за 

нарахованими доходами. Поняття дивідендів, роялті, відсотків. 

Документування операцій з обліку розрахунків за нарахованими доходами. 

Облік розрахунків за претензіями.  

Порядок оформлення претензії. Момент визнання претензій та 

відображення їх на бухгалтерських рахунках. Облік розрахунків за 

відшкодуванням завданих збитків. Документування операцій з обліку 

розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. Інвентаризація 

дебіторської заборгованості. Розкриття інформації про дебіторську 

заборгованість у фінансовій звітності.  

Економічна сутність резерву сумнівних боргів. Визнання дебіторської 
заборгованості сумнівною. Облік резервів сумнівних боргів. Відображення 

операцій зі створення резерву сумнівних боргів на рахунках бухгалтерського 
обліку. Методи нарахування резерву сумнівних боргів виходячи з: 



платоспроможності окремих дебіторів, питомої ваги безнадійних боргів, 
класифікації дебіторської заборгованості. 

 

Тема 6. Облік основних засобів  

Економічна суть необоротних активів та їх оцінка. Характеристика 
основних засобів.  

Шляхи надходження необоротних активів та облік капітальних 

інвестицій: придбання основних засобів за грошові кошти, безоплатне 

отримання основних засобів, отримання основних засобів в рахунок внесків 

до статутного фонду, переведення оборотних активів до основних засобів, 

надходження основних засобів внаслідок обміну. Документування операцій з 

надходження основних засобів. Аналітичний облік надходження основних 

засобів. Синтетичний облік основних засобів. Облік капітального 

будівництва. Поняття про капітальні вкладення, їх класифікація та 

характеристика. Організація обліку фінансування, кредитування і 

розрахунків при капітальному будівництві. Облік затрат по капітальних 

вкладеннях, що здійснюється підрядним способом. Облік затрат по 

капітальних вкладеннях, що здійснюються господарським способом. 

Синтетичний та аналітичний облік затрат на фінансування капітальних 

вкладень. Порядок відображення затрат та фінансування капітальних 

вкладень у формах звітності.  

Організація та порядок здійснення обліку капітального будівництва, 

виконаного господарським способом. Первинні документи з обліку затрат по 

капітальних вкладеннях. Облік закінчених та зданих в експлуатацію об'єктів і 

відображення їх у балансі. Основні бухгалтерські проводки з обліку 

капітальних вкладень здійснених господарським способом. Порядок ведення 

основних облікових реєстрів з обліку капітальних вкладень, що здійснюється 

господарським способом.  

Організація та порядок обліку затрат по капітальних вкладеннях, що 

здійснюються підрядним способом. Порядок передачі та відображення в 

обліку капітальних вкладень здійснених підрядним способом. Основні 

бухгалтерські проводки з обліку капітальних вкладень, здійснених підрядним 

способом. Порядок ведення основних облікових реєстрів з обліку 

капітальних вкладень, що здійснюються підрядним способом.  

Сутність, об'єкт та період амортизації. Методи амортизації необоротних 

активів. Облік амортизації. Перегляд строку корисного використання та 

методу амортизації необоротних активів. Поняття про амортизацію та 

необхідність її нарахування. Методи нарахування амортизації: метод 

рівномірного списання, виробничий, метод прискореного списання, 

кумулятивний метод, метод залишку, що зменшується. Документальне 

оформлення розрахунку амортизації. Порядок відображання в обліку 

нарахування амортизації. Поняття про знос, розміри нарахування зносу та 

порядок його відображення в обліку. Порядок відображання нарахування 

зносу та амортизації в податковому обліку. Порядок відображання розміру 

амортизаційного фонду та розміру зносу основних засобів у формах 



звітності. Порядок відображання вибуття необоротних активів. Продаж та 

передача основних засобів; списання (ліквідація) необоротних активів. 

Розкриття інформації щодо основних засобів у примітках до фінансової 

звітності. Документування господарських операцій з обліку вибуття 

основних засобів. Аналітичний облік руху основних засобів. Інвентаризація 

основних засобів.  

Поняття та види оренди. Поняття та види лізингу. Відображання 

орендних операцій в обліку та звітності орендаря. Відображання орендних 
операцій в обліку та звітності орендодавця. Переоцінка та зменшення 

корисності необоротних активів.  

Відображання даних про основні засоби в облікових регістрах та 
розкриття інформації у фінансовій звітності. .  

Поняття інших необоротних активів. Характеристика рахунків з обліку 

інших необоротних матеріальних активів. Документування господарських 

операцій з обліку інших необоротних матеріальних активів. Облік 

бібліотечних фондів, малоцінних необоротних матеріальних активів, 

тимчасових (не титульних) споруд, природних ресурсів, предметів прокату та 

інших необоротних активів. Розкриття інформації про інші необоротні 

активи в облікових регістрах і фінансовій звітності. Інвентаризація 

необоротних нематеріальних активів.  

Строки корисного використання (експлуатації) інших необоротних 
матеріальних активів. Методи нарахування амортизації інших необоротних 
матеріальних активів. 

 

Тема 7. Облік нематеріальних активів  

Економічна сутність та класифікація нематеріальних активів. Придбання 

нематеріальних активів за грошові кошти, в обмін на інші активи, безоплатне 

отримання, як внесок до статутного капіталу. Синтетичний та аналітичний 

облік нематеріальних активів. Документація господарських операцій з обліку 

придбання нематеріальних активів.  

Вибуття нематеріальних активів внаслідок продажу, безкоштовної 

передачі, ліквідації об'єкта нематеріальних активів, здійснення фінансових 

вкладень нематеріальними активами до статутного капіталу. Регістри 

аналітичного обліку нематеріальних активів, що вибули. Інвентаризація 

нематеріальних активів. Поняття про амортизацію нематеріальних активів. 

Методи її нарахування. Способи визначення строків корисного використання 

нематеріальних активів. 

 

Тема 8. Облік запасів  

Економічна сутність товарно-виробничих запасів та їх значення. 

Класифікація запасів. Оцінка запасів при їх надходженні. Порядок 

оформлення первісної вартості запасів придбаних за грошові кошти, 

виготовлених власними силами, внесених до статутного капіталу, одержаних 

безоплатно, придбаних в результаті обміну на подібні активи, придбаних в 

результаті обміну на неподібні активи. Оцінка вибуття запасів. Методи 



оцінки запасів при їх прибутті: ідентифікованої собівартості, 

середньозваженої собівартості, ФІФО, нормативних затрат, ціни продажу. 
Характеристика рахунків з обліку запасів. Відображання даних про запаси в 

облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

 

Тема 9. Облік виробничих запасів та палива  

Поняття і класифікація виробничих запасів. Документування 

господарських операцій з руху виробничих запасів. Характеристика 

субрахунків обліку виробничих запасів. Аналітичний облік виробничих 

запасів. Організація та порядок ведення складського обліку товарно-

матеріальних цінностей. Порядок складання та представлення звіту про рух 

товарно - матеріальних цінностей завідуючими складами. Організація та 

порядок ведення аналітичного та синтетичного обліку ТМЦ у бухгалтерії. 

Поняття про сальдовий метод ТМЦ та його переваги. Порядок відображання 

залишків ТМЦ у формах звітності підприємства. Контроль за використанням 

запасів у виробництві. Облік переоцінки виробничих запасів. Інвентаризація 

виробничих запасів. Порядок складання інвентаризаційних описів, 

порівняльних відомостей. Відображення результатів інвентаризації на 

рахунках бухгалтерського обліку. Відображення операцій з руху виробничих 

запасів на рахунках бухгалтерського обліку.  

Поняття про МШП, їх характеристика та класифікація. Особливості 
обліку МШП. Документування надходження та витрачання МШП. 

Аналітичний та синтетичний облік МШП. Бухгалтерське відображення 
операцій з руху МШП. 

 

Тема 10. Облік витрат виробництва  

Склад витрат виробництва та їх групування за різними ознаками. Мета 

та етапи обліку витрат виробництва. Характеристика основних методів 

калькулювання. Облік витрат допоміжних виробництв. Аналітичний облік 

витрат основного виробництва. Синтетичний облік прямих виробничих 

витрат. Інвентаризація незавершеного виробництва. Відображення операцій з 

обліку витрат виробництва на рахунках бухгалтерського обліку. Облік 

виробничої собівартості продукції. Узагальнення витрат виробництва в 

облікових регістрах та у фінансовій звітності. Зведений облік витрат на 

виробництво.  

Поняття браку у виробництві. Документування виявленого браку у 

виробництві. Аналітичний облік браку у виробництві. Відшкодування втрат 
від браку. Поняття напівфабрикату. Продаж напівфабрикатів. Контроль за 

рухом напівфабрикатів. 

 

Тема 11. Облік випуску готової продукції  

Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування 

первісної вартості готової продукції. Документування господарських 
операцій з руху готової продукції. Аналітичний облік готової продукції. 

Інвентаризація готової продукції. Характеристика рахунків обліку готової 



продукції. Порядок організації аналітичного обліку готової продукції. Облік 
оприбуткування готової продукції.  

Порядок здійснення складського обліку готової продукції. Первинні 
документи з оприбуткування та відпуску готової продукції та порядок їх 
заповнення. Синтетичний облік готової продукції.  

Порядок відображення вартості готової продукції у формах звітності 
підприємства. 

 

Тема 12. Облік витрат майбутніх періодів  

Поняття, документування господарських операцій та розподіл витрат 

майбутніх періодів. Відображення витрат майбутніх періодів на рахунках 

бухгалтерського обліку. Облік витрат на підготовку й освоєння нової 

продукції Аналітичний та синтетичний облік витрат майбутніх періодів за їх 

видами. 

 

Тема 13. Облік довгострокових зобов'язань  

Поняття довгострокових зобов'язань. Поняття та класифікація кредитів. 

Перелік документів, що надаються для отримання довгострокового кредиту. 

Порядок укладання кредитної угоди. Відмінності між договором позики та 

кредитним договором. Варіанти надання банківського кредиту. 

Документування операцій з обліку довгострокових позик. Відображення 

операцій з обліку довгострокових позик на рахунках бухгалтерського обліку, 

в облікових регістрах та фінансовій звітності.  

Поняття векселя. Види та класифікація векселів. Документальне 
оформлення операцій з векселями. Відображення операцій з обліку 

довгострокових векселів виданих на рахунках бухгалтерського обліку, в 
облікових регістрах та фінансовій звітності.  

Суть та тлумачення облігацій. Облік облігацій, випущених з дисконтом 
та з премією. Відображення в обліку облігацій, випущених між датами 

виплати відсотків. Документування операцій з обліку довгострокових 
зобов'язань по облігаціях на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових 

регістрах та фінансовій звітності.  

Види оренди та умови договорів оренди. Документування операцій з 
обліку довгострокових зобов'язань з оренди на рахунках бухгалтерського 

обліку, в облікових регістрах та фінансовій звітності.  

Відстрочені податкові зобов'язання. Відстрочені податкові активи. 

Документування операцій з обліку відстрочених податкових активів та 

відстрочених податкових зобов'язань. Відображення операцій з обліку 

відстрочених податкових активів і відстрочених податкових зобов'язань на 

рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій 

звітності.  

Документування операцій з обліку інших довгострокових зобов'язань. 

Відображення операцій з обліку інших довгострокових зобов'язань на 
рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 



 

Тема 14. Облік короткострокових зобов'язань  

Основні поняття поточної заборгованості. Визнання зобов'язань за 

придбані товарно-матеріальні та нематеріальні цінності, послуги. Поняття 
про постачальників, підрядників та промислово-фінансові групи (ПФГ). 

Порядок і форми розрахунків між постачальником та покупцем.  

Облік кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

Документування господарських операцій з обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. Відображення операцій з розрахунків з 

постачальниками та підрядниками на рахунках бухгалтерського обліку. 

Аналітичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. 

Синтетичний облік операцій з постачальниками та підрядниками. 

Відображення зобов'язань за розрахунками з постачальниками у фінансовій 

звітності.  

Оцінка зобов'язань за короткостроковими позиками. Сутність та порядок 
отримання кредитів. Документування господарських операцій з обліку 

короткострокових кредитів. Синтетичний та аналітичний облік 
короткострокових кредитів. Відображення короткострокових кредитів в 
облікових регістрах та фінансовій звітності.  

Документування господарських операцій з обліку поточної 
заборгованості за довгостроковими зобов'язаннями. Синтетичний та  

аналітичний облік. Відображення поточної заборгованості за 
довгостроковими зобов'язаннями в облікових регістрах та фінансовій 
звітності.  

Облік виданих короткострокових відсоткових векселів. Облік виданих 

короткострокових дисконтних векселів. Документування господарських 

операцій з короткостроковими векселями виданими. Синтетичний та 

аналітичний облік. Відображення операцій з короткостроковими векселями 

виданими в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

 

Тема 15. Облік праці та її оплати  

Поняття про оплату праці та заробітну плату. Фактори, що визначають 

розмір зарплати: складність і умови виконуваної роботи, професійно-ділові 

якості працівника. Поняття про основну, додаткову зарплату та інші 

заохочувальні та компенсаційні виплати. Форми і системи оплати праці, їх 

коротка характеристика. Організація обліку особового складу в бухгалтерії та 

у відділі кадрів. Організація обліку робочого часу.  

Порядок нарахування погодинної оплати праці та їх документальне 

оформлення. Документальне оформлення та порядок нарахування відрядної 

оплати праці. Порядок оплати роботи в понаднормовий час, у святкові та 

неробочі дні, оплата браку, часу простою, допущеного не з вини працівника, 

поєднання (суміщення) професій та посад, оплата роботи у нічні години та їх 

документальне оформлення. 



Порядок нарахування чергових і додаткових відпусток або компенсацій 

за невикористані відпустки; порядок нарахування зарплати за виконання 

державних і громадських обов'язків; перебування у відрядженнях; вихідної 

доплати при звільненні; у всіх випадках тимчасової непрацездатності; інших 

передбачених законодавством випадках та їх документальне оформлення. 

Порядок створення резерву на виплату відпусток.  

Визначення місячного сукупного оподатковуваного доходу. Порядок 

нарахування податку з доходу фізичних осіб. Види податкових соціальних 
пільг. Категорії працюючих, що користуються податковими соціальними 

пільгами.  

Утримання Єдиного соціального внеску.  

Види утримань із заробітної плати за рішенням держави чи судових 

органів (аліменти інші виконавчі листи); на користь підприємства за усною 

чи письмовою згодою працівника (відшкодування втрат, утримання 

підзвітних сум, утримання за допущений брак з вини працівника, простої 

тощо); утриманні на користь третіх осіб (квартплата); за заявою працівника 

(утримання індивідуальних кредитів, внесків добровільного страхування 

тощо).  

Методика розрахунку вище названих утримань та порядок їх 
відображення в обліку.  

Організація аналітичного обліку заробітної плати. Документування 
операцій з обліку розрахунків з оплати праці.  

Розрахунково-платіжна відомість, її основні реквізити та порядок 
заповнення. Карточки - особові рахунки як реєстри аналітичного обліку 

розрахунків із робітниками і службовцями по заробітній платі та їх основні 
реквізити.  

Поняття про депоновану заробітну плату та організація аналітичного 
обліку депонованої зарплати.  

Платіжна відомість, її основні реквізити та порядок ведення. Організація 
синтетичного обліку розрахунків по заробітній платі. Відображення операцій  

з обліку розрахунків з оплати праці на рахунках бухгалтерського обліку. 
Відображення операцій за розрахунками з оплати праці у фінансовій 
звітності. 

 

Тема 16. Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов'язкових 
платежів  

Класифікація податків і зборів. Джерела сплати податків 

підприємствами. Податкове зобов'язання та податковий кредит. Синтетичний 

та аналітичний облік податків. Документування операцій з обліку 

розрахунків з бюджетом. Відображення операцій з обліку розрахунків з 

бюджетом на рахунках обліку, в облікових регістрах та у фінансовій 

звітності.  

Економічна сутність, визначення і види дивідендів. Проміжні дивіденди, 
кінцеві дивіденди. Документування операцій з обліку розрахунків з 
учасниками. Відображення операцій з обліку розрахунків з учасниками на 



рахунках бухгалтерського обліку, у облікових регістрах та фінансовій 
звітності.  

Поняття про філії, представництва, дочірні підприємства. 

Документування операцій з обліку розрахунків по інших операціях. 
Відображення в обліку розрахунків з дочірніми підприємствами та з іншими 

кредиторами. Відображення розрахунків по інших операціях, в облікових 
регістрах та фінансовій звітності.  

Облік розрахунків за страхуванням. Документування операцій з обліку 

розрахунків за страхуванням. Синтетичний облік розрахунків зі страхування. 
Відображення операцій з обліку розрахунків зі страхування на рахунках 

обліку, облікових регістрах та фінансовій звітності. 

 

Тема 17. Облік доходів та витрат  

Економічна сутність доходів і фінансових результатів. Визнання, склад і 
оцінка доходів. Характеристика рахунків з обліку доходів і фінансових 

результатів. Відображення даних про доходи та фінансові результати в 
облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.  

Поняття та класифікація доходів. Облік доходів від звичайної 

діяльності.Облік доходів від надзвичайної діяльності. Порядок закриття 

рахунків з обліку доходів Документування операцій з обліку доходів за 

видами діяльності. Характеристика субрахунків з обліку доходів і фінансових 

результатів за видами діяльності. Відображення операцій з обліку доходів за 

видами діяльності на рахунках бухгалтерського обліку, в облікових регістрах 

та розкриття інформації у фінансовій звітності.  

Економічна сутність та класифікація витрат. Загальна характеристика 
рахунків з обліку витрат. Відображення даних про витрати в облікових 

регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.  

Класифікація витрат за елементами. Групування витрат за економічними 
елементами. Взаємозв'язок елементів витрат та статей калькуляції. Облік 

витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. Характеристика рахунків 
класу 8. Відображення операційних витрат у фінансовій звітності.  

Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг). Принцип історичної собівартості. Розкриття інформації про витрати 

у примітках до фінансової звітності. 

Поняття та склад загальновиробничих витрат. Первинні документи при  

відображенні накопичення загальновиробничих витрат. Розподіл 
загальновиробничих витрат. Постійні та змінні загальновиробничі витрати. 

Вибір бази розподілу, визначення нормальної потужності. Склад 
загальновиробничих витрат, їх облік та характеристика.  

Поняття витрат звітного періоду. Облік адміністративних витрат. 
Документування та порядок списання адміністративних витрат. Склад 

адміністративних витрат, їх облік та характеристика. Порядок ведення 
аналітичного обліку витрат та його залежність від характеру виробництва та 

системи калькулювання продукції. 



Склад витрат на збут. Первинні документи при накопиченні витрат на 

збут. Склад витрат на збут: витрати пакувальних матеріалів для затарювання 

готової продукції на складах готової продукції, витрати на ремонт тари, 

оплату праці та комісійні винагороди продавцям, торговим агентам, що 

забезпечують збут, витрати на рекламу та маркетинг, витрати на відрядження 

працівників, зайнятих збутом, витрати на утримання основних засобів, інших 

матеріальних необоротних активів, пов'язаних із збутом продукції 

(оперативна оренда, страхування, амортизація, ремонт, охорона), витрати на 

транспортування, інші витрати.  

Склад інших операційних витрат. Первинні документи при накопиченні 

інших витрат операційної діяльності. Порядок списання інших витрат 

операційної діяльності. Склад інших операційних витрат, витрати на 

дослідження і розробки, собівартість реалізованої іноземної валюти, 

собівартість реалізованих виробничих запасів, сума безнадійної дебіторської 

заборгованості, втрати від операційної курсової різниці, втрати від 

знецінення запасів, від псування цінностей, визнані штрафи, пені, неустойки, 

інші витрати операційної діяльності.  

Поняття та склад фінансових витрат та втрат від участі в капіталі. 

Способи узагальнення витрат та їх характеристика. 

 

Тема 18. Облік доходів майбутніх періодів  

Поняття доходів майбутніх періодів. Документування операцій з обліку 
доходів майбутніх періодів. Відображення на рахунках бухгалтерського 

обліку доходів майбутніх періодів. Відображення обліку доходів майбутніх 
періодів в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

 

Тема 19. Облік фінансових результатів діяльності підприємства  

Облік фінансових результатів діяльності. Облік результатів звичайної 

діяльності та надзвичайних подій. Облік використання прибутку 

підприємства. Документування операцій з обліку фінансових результатів. 

Характеристика субрахунків з обліку фінансових результатів. Відображення 

операцій з обліку фінансових результатів на рахунках бухгалтерського 

обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 

 

Тема 20. Облік власного капіталу  

Елементи власного капіталу. Економічна сутність капіталу. Порядок 

формування та зміни статутного капіталу. Статутний капітал акціонерного 

товариства. Акції, їх типи та категорії. Роздрібнення та консолідація акцій. 

Продаж акцій (підписка на акції). Додатковий випуск акцій; збільшення 

номінальної вартості акцій. Реінвестування дивідендів. Збільшення 

статутного капіталу за рахунок індексації балансової вартості основних 

засобів. Конвертація облігацій в акції. Шляхи зменшення статутного 

капіталу; анулювання викуплених акцій, зменшення номінальної вартості 

акцій. Документування операцій з обліку формування та змін статутного 

капіталу. Облік пайового капіталу. Відображення операцій з обліку 



формування та змін зареєстрованого (пайового) капіталу на рахунках 

бухгалтерського обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у 
формах фінансової звітності.  

Облік додаткового капіталу. Облік неоплаченого капіталу. 

Документування операцій з обліку капіталу у дооцінках, додаткового та 
неоплаченого капіталу, на рахунках обліку, в облікових регістрах та 

розкриття інформації у фінансовій звітності.  

Порядок створення резервного капіталу. Аналітичний облік резервного 

капіталу. Облік вилученого капіталу. Облік нерозподілених прибутків 

(непокритих збитків). Документування господарських операцій з обліку 

резервного капіталу, вилученого капіталу та нерозподіленого прибутку 

(непокритих збитків). Відображення даних на рахунках бухгалтерського 

обліку, в облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності.  

Поняття та класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. Облік 

забезпечення майбутніх витрат і платежів. Облік цільового фінансування та 

цільових надходжень. Облік цільових резервів. Документування 

господарських операцій з обліку забезпечень зобов'язань. Відображення 

даних з обліку забезпечень зобов'язань на рахунках бухгалтерського обліку, в 

облікових регістрах та розкриття інформації у фінансовій звітності. 
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Модуль 2 «Оподаткування в Україні» 

 

Частина 1. Основи оподаткування 

 

Тема 1. Передумови виникнення та генезис податків  

Економічні передумови виникнення і розвитку податків. Еволюція 
податкової системи у країнах світу. Податкова система в Україні, основні 
етапи її становлення. 
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Тема 2. Економічна природа і суспільне призначення податків  

Еволюція поглядів видатних науковців минулих століть на сутність і 
необхідність податків. Призначення і роль податків. Економічна сутність та 

об'єктивні ознаки податків. Функції податків. Співвідношення функцій 
податків. 

 

Тема 3. Термінологія оподаткування та основні елементи податку.  

Термінологія оподаткування. Елементи податку. 

 

Тема 4. Класифікація податків  

Поняття та значення класифікації податків. Класифікація податків за 
характерними ознаками. Види прямих та непрямих податків. Переваги і 
недоліки прямих та непрямих податків, їх місце в податковій системі. 

 

Teмa 5. Теоретичні основи побудови податкової системи держави 
Наукові основи побудови податкової системи. Поняття податкової  

системи і вимоги до неї. Структурна побудова податкової системи. Чинники, 
що визначають структуру податкової системи. Принципи оподаткування. 

 

Тема 6. Податкова політика держави  

Поняття податкової політики та її напрями. Фактори, що визначають 
напрями і характер податкової політики. Аксіоми та принципи податкової 
політики. Суть податкового регулювання ринку 

 

Тема 7. Методологічні основи виміру податкового навантаження та 
шляхи його оптимізації  

Теоретико-методологічні засади визначення рівня податкового 

навантаження. Показники рівня податкового навантаження на економіку та 
доходи юридичних і фізичних осіб. Поняття та процедура оптимізації 

оподаткування. Принципи оптимального оподаткування. 

 

Тема 8. Система оподаткування у країнах ринкової економіки  

Загальні риси системи оподаткування у країнах ринкової економіки. 

Структура податків та динаміка їх частки у ВВП у країнах ринкової 
економіки. Основні тенденції функціонування та розвитку податкових систем 

у провідних країнах світу. 

 

Частина ІІ. Податкова система україни 

 

Тема 1. Основи функціонування податкової системи україни та 
пріоритети податкової політики на сучасному етапі розвитку держави  

Основні тенденції становлення податкової системи України. Сучасна 
податкова політика держави та принципи функціонування податкової 

системи України, їх реалізація. Напрями реформування податкової системи 
України. 



 

Тема 2. Державна фіскальна служба України  

Організаційна структура органів Державної фіскальної служби та їх 

основні завдання. Функції органів Державної фіскальної служби України. 

Повноваження органів Державної фіскальної служби. Фінансові та 

адміністративні санкції, які накладаються органами фіскальної служби. 

Основи та організація податкової роботи, її основні елементи. Облік 

платників і надходжень податків. Відповідальність платників за своєчасність 

і правильність розрахунків з бюджетом і за подання декларацій. 

 

Тема 3. Облік платників податків і надходжень податків до бюджету 
Облік платників як один з головних елементів податкової роботи.  

Особливості обліку юридичних осіб. Порядок реєстрації юридичних осіб. 

Реєстр юридичних осіб. Державна реєстрація фізичних осіб – платників 

податків. Присвоєння ідентифікаційних номерів фізичним особам – 

платникам податків. Особливості взяття на облік фізичних осіб – суб’єктів 

підприємницької діяльності. Облік податків і неподаткових платежів. 

Особові рахунки – порядок їх відкриття і ведення. 

 

Тема 4. Податок на додану вартість  

Сутність податку на додану вартість. Елементи податку на додану 
вартість: платники, об'єкт оподаткування, ставки. Пільги за податком на 

додану вартість. Порядок обчислення податку на додану вартість. Облік 
податку на додану вартість у платників. Строки сплати податку на додану 

вартість і подання декларацій. 

 

Тема 5. Акцизний податок  

Акцизний податок як форма специфічних акцизів. Платники акцизного 
збору, об'єкт оподаткування, ставки. Методика розрахунку сум акцизного 
збору. Пільги з акцизного збору. 

 

Тема 6. Мито  

Митні платежі та їх роль в економічній політиці держави. Платники, 
ставки мита, об'єкт оподаткування. Порядок сплати мита. 

 

Тема 7. Податок на прибуток підприємств 

Податок на прибуток підприємств як форма корпоративного 

прибуткового 

оподаткування. Елементи податку на прибуток. 

 

Тема 8. Податок на доходи фізичних осіб  

Основи та термінологія податку на доходи фізичних осіб. Види доходів і 

категорії платників податку на доходи фізичних осіб. Об'єкт оподаткування 
та порядок його визначення. Ставки податку на доходи фізичних осіб. 

Податкові соціальні пільги для платників податку на доходи фізичних осіб. 



Право платника податку на доходи фізичних осіб на податковий кредит. 

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку на 
доходи фізичних осіб. Актуальні питання оподаткування доходів фізичних 

осіб. 

 

Тема 9. Спрощена система оподаткування.  

Оподаткування доходів від підприємницької діяльності. Альтернативні 

системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу. Єдиний податок та його 

основні елементи. Особливості застосування спрощеної системи 

оподаткування юридичними та фізичними особами - суб'єктами 

підприємницької діяльность. Фіксований сільськогосподарський податок, 

його специфіка як форми спрощення оподаткування сільгоспвиробників. 

 

Тема 10. Плата за ресурси 

Плата за землю. Екологічний податок. Плата за користування надрами  . 

Плата за спеціальне використання лісових ресурсів. 

 

Тема 11. Інші податки та обов'язкові платежі 

Податок на майно. Місцеві податки і збори. Інші обов'язкові платежі.  

Спеціальні податкові режими. 
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