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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестація здобувачів вищої освіти – магістрів за спеціальністю 

071 Облік і оподаткування Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини здійснюється відповідно до Законів України 

«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про організації роботодавців, їх 

об’єднання, права і гарантії їх діяльності», Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (від 

23.11.2011 р.), інших нормативних актів України з питань освіти, освітньо-

професійної програми, Статуту Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини.   

Атестація випускників здійснюється Екзаменаційною комісією з метою 

встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам освітньо-професійної 

програми за спеціальністю 071 Облік і оподаткування після завершення 

теоретичної та практичної частини навчання. Атестація здійснюється на 

підставі оцінки рівня фахових (загальнопрофесійних і спеціалізовано-

професійних) компетентностей (знання, вміння, комунікація, автономність та 

відповідальність, інтегральна компетентність) випускників, передбачених 

відповідним рівнем Національної рамки кваліфікацій і освітньо-професійною 

програмою підготовки фахівців за спеціальністю 071 Облік і оподаткування. 

Комплексний екзамен за фахом складається з теоретичних питань, на які 

треба дати вичерпну відповідь. Екзамен проводиться за білетами, складеними 

відповідно до цієї програми. 

Перелік професійних дисциплін до комплексного екзамену за фахом за 

спеціальністю 071 Облік і оподаткування освітнього ступеня «магістр»: 

1. Організація бухгалтерського обліку.  

2. Організація і методика аудиту. 

3. Податковий менеджмент (адміністрування податків; податковий 

контроль). 

4. Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами.  
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ПЕРЕЛІК ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ МАГІСТРА ЗА 

СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ  

Знання і розуміння: 

- сучасні уявлення про виконання проектних, організаційних, 

контрольних, методичних та технологічних функцій, створення системи 

автоматизованих робочих місць бухгалтера; 

- базові уявлення про складання плану роботи бухгалтерії або 

аудиторської фірми; 

- сучасні уявлення про організацію внутрішньогосподарського 

контролю та здійснення контрольно-аналітичної функції в процесі діяльності; 

- базові уявлення з організації облікових робіт, бухгалтерської звітності, 

внутрішньогосподарського контролю; 

- сучасні уявлення про впровадження прогресивних форм і методів 

бухгалтерського обліку. 

Застосування знань та розумiнь: 

- здатність забезпечити організацію облікового процесу суб’єктів 

господарювання, володіння методами фінансового та управлінського обліку 

господарських операцій, їх систематизації та узагальнення у звітності; 

- володіння навичками перевірки законності фінансово-господарських 

операцій та достовірності бухгалтерської і фінансової звітності; 

- здатність до планування аудиторських перевірок, складання програм 

аудиту, проведення аудиту окремих об’єктів та напрямків діяльності суб’єктів 

господарювання і бюджетних установ, підготовки аудиторського заключення, 

організації та надання консультаційних послуг; 

- здатність використовувати професійно-профільні знання у галузі  

податкового обліку операцій суб’єктів господарювання, оформлення 

відповідної документації, управління податковою діяльністю; 

- здатність здійснювати аналітичні дослідження, розробляти та 

впроваджувати на ринку нові фінансові інструменти та продукти, надавати 

аналітичне обґрунтування управлінських рішень; 
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- здатність застосовувати методичні прийоми контролю для оцінки 

законності та ефективності використання державних ресурсів та власності; 

- здатність до організації та здійснення стратегічного управлінського 

обліку в процесі прийняття ефективних управлінських рішень суб’єктами 

господарювання. 

Формування суджень: 

- здатність прийняття рішень щодо операційної, аналітичної та 

управлінської діяльності суб’єкта господарювання, аналізувати внутрішні 

інформаційні потоки на основі бізнес-планування; 

- використання методів проведення наукових досліджень на 

теоретичному та практичному рівні, реалізуючи виробничі функції суб’єкта 

господарювання; 

- здатність забезпечувати взаємозв’язок теоретичних положень та 

практичних напрацювань при розробці продуктів, організації роботи суб’єкта 

господарювання, формуванні звітності та здійсненні аналізу її діяльності; 

- здатність до реалізації оригінальних проектів, спрямованих на 

розв’язання складних економічних завдань; 

- здатність використовувати математичний інструментарій для  

розв’язання прикладних економічних та оптимізаційних завдань в сфері 

обліку, аудиту та оподаткування. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Організація бухгалтерського обліку 

Нормативно-правове забезпечення організації бухгалтерського обліку 

на підприємстві  

Економічний зміст та значення організації обліку. Принципи організації 

та ведення бухгалтерського обліку. Нормативно-правове забезпечення 

організації обліку. Організація облікового процесу. Етапи облікового процесу. 

Облікова політика підприємства  

Формування облікової політики підприємства. Методичні рекомендації 

щодо облікової політики підприємства. Фактори, що впливають на вибір 

облікової політики. Склад та структура наказу «Про облікову політику 

підприємства». Порядок розробки робочого плану рахунків. 

Формування і функціонування облікових підрозділів 

Призначення бухгалтерії. Положення про бухгалтерію. Порядок 

розробки Положення про бухгалтерію. Організаційна побудова облікового 

апарату. Типи та форми організаційних структур облікового апарату. 

Визначення нормативної чисельності облікового персоналу. Регламентація 

обов'язків облікових працівників. Посадові інструкції, порядок їх розробки для 

працівників облікового апарату. 

Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на 

підприємстві 

Організація бухгалтерського контролю на підприємстві. Поняття та види 

юридичної відповідальності. Адміністративна та дисциплінарна 

відповідальність бухгалтера. Матеріальна та кримінальна відповідальність 

бухгалтера. Порушення, які призводять до настання юридичної 

відповідальності, та покарання за них. 

Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

бухгалтерського обліку 

Суть та організація  ергономічного, соціального, інформаційного та 

технічного забезпечення обліку. Організація планування перспективного 
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розвитку бухгалтерського обліку. Ефективність заходів щодо розвитку 

бухгалтерського обліку. 

Формування системи документування господарських операцій та 

документообігу 

Поняття документування та діловодства. Положення про 

документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. Організація 

документування господарських операцій. Методи виправлення помилок у 

документах. Організація документообігу. Організація зберігання та утилізації 

документів. Поточний та постійний архів. 

Організація обліку активів 

Визнання, оцінка та основні завдання організації обліку необоротних  

засобів. Організація обліку основних засобів. Визнання, оцінка та основні 

завдання організації обліку довгострокових біологічних активів. Організація 

обліку довгострокових біологічних активів. 

Визнання, класифікація виробничих запасів та основні завдання 

організації їх обліку. Нормативно-правове забезпечення організації обліку 

виробничих запасів. Документування операцій з обліку виробничих запасів. 

Організація обліку надходження та вибуття виробничих запасів.  

Основні завдання та нормативно-правове забезпечення організації 

обліку грошових коштів. Організація обліку грошових коштів. Визначення, 

визнання та оцінка дебіторської заборгованості. Організація обліку 

дебіторської заборгованості.  

Організація обліку капіталу 

Організація обліку власного капіталу. Основні завдання організації 

обліку власного капіталу. Визначення складових власного капіталу. Суть 

статутного капіталу, пайового капіталу, додаткового вкладеного капіталу, 

іншого додаткового капіталу, резервного капіталу, нерозподіленого  

прибутку (непокритого збитку),  неоплаченого капіталу, вилученого капіталу 

та організація їх обліку. Сутність та порядок створення забезпечень. 

Організація обліку забезпечень.  
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Організація обліку зобов’язань 

Визнання, оцінка та основні завдання організації обліку зобов’язань. 

Організація обліку поточних зобов’язань. Організація обліку розрахунків з 

постачальниками, розрахунків за податками, платежами та зі страхування. 

Організація обліку довгострокових зобов’язань.  

Організація обліку оплати праці та розрахунків за виплатами 

працівниками.  Організація виплат працівникам за невідпрацьований час. 

Порядок розрахунку сум допомоги з тимчасової втрати працездатності. 

Порядок оплати допомоги (за рахунок коштів підприємства та Фонду 

соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою непрацездатності та 

витратами, зумовленими народженням і похованням). 

Порядок розрахунку відпускних. Нарахування та утримання із 

заробітної плати.  

Організація обліку доходів, витрат і результатів діяльності 

Визнання та класифікація доходів діяльності.  Визнання та класифікація 

витрат діяльності. Організація обліку доходів і витрат операційної діяльності.  

Організація обліку доходів і витрат інвестиційної діяльності. Організація 

обліку доходів і витрат фінансової діяльності.  Організація обліку фінансових 

результатів. 

Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової 

звітності підприємства та система захисту облікової інформації 

Склад фінансової, управлінської й податкової звітності підприємства. 

Підготовчі роботи зі складання звітності. Відповідальність за складання 

звітності. Графіки подання різних видів звітності. Відповідальність за  

неподання різних видів звітності, подання їх недостовірними, не в повному 

обсязі, несвоєчасне подання. Система захисту облікової інформації на 

підприємстві. 
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Організація і методика аудиту 

Суть і предмет аудиту 

Суть аудиту. Необхідність виникнення аудиту. Види аудиту, його 

завдання.  

Регулювання аудиторської діяльності в Україні. Нормативно-правове 

забезпечення аудиторської діяльності. Основні положення Закону України 

«Про аудиторську діяльність». Методи аудиту. Методичні прийоми аудиту. 

Національні стандарти аудиту.  

Міжнародні стандарти аудиту. Професійна етика аудиторів. Права та 

обов'язки аудитора. Сертифікація аудиторів та порядок створення 

аудиторських фірм. План та програма аудиторської діяльності. Робоча 

документація аудитора, її структура та види.  

Регулювання аудиторської діяльності та її інформаційне 

забезпечення 

Мета регулювання. Підходи до регулювання аудиторської діяльності. 

Критерії оцінки рівня урегульованості аудиторської діяльності. Регулювання 

аудиторської діяльності на міжнародному рівні. Концепції, постулати та 

стандарти аудиту. Роль Міжнародної федерації бухгалтерів у регулюванні 

аудиторської діяльності. 

Роль Аудиторської палати України (АПУ) у забезпеченні незалежності 

аудиторського контролю. Правові основи функціонування АПУ. 16 

Повноваження, порядок формування АПУ, права та обов'язки членів АПУ, 

функції голови АПУ, порядок прийняття рішень, структура та повноваження 

комісій, секретаріат АПУ, регіональні уповноважені АПУ. Професійні 

громадські організації аудиторів України. Спілка аудиторів України: роль та 

правові основи функціонування. Умови створення інших професійних 

громадських організацій аудиторів. Внутрішньофірмове управління 

аудиторською діяльністю. 

Сутність інформаційного забезпечення аудиторської діяльності. 

Класифікація інформації, що використовується в аудиті. 
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Суб'єкти проведення аудиту в Україні. Аудитор і його статус. Порядок 

сертифікації аудиторів. Порядок підвищення кваліфікації професійних 

аудиторів. Аудиторська фірма і порядок її створення. Реєстр аудиторських 

фірм і аудиторів. Права аудиторів і аудиторських фірм. Обов'язки аудиторів і 

аудиторських фірм. Відповідальність аудиторів і аудиторських фірм. 

Планування аудиту 

Поняття аудиторського процесу. Поняття технології аудиту. Стадії 

аудиторського процесу. Поняття планування аудиту згідно МСА 300. 

Розуміння бізнесу клієнта. Ознайомлення з організацією і веденням 

бухгалтерського обліку. Попередня оцінка достатності інформації для цілей 

аудиту. Визначення необхідного складу і кваліфікаційного рівня фахівців, 

термінів роботи, організаційних питань. Оцінка можливості проведення 

аудиту. Встановлення загальної стратегії аудиту. Лист-зобов'язання на 

проведення аудиту. Оформлення і підписання договору. 

Оцінка рівня суттєвості. Оцінка внутрішнього контролю. Оцінка 

ризиків. Визначення обсягу робіт. Складання плану аудиторської перевірки, 

графіка виконання робіт та бюджету робочого часу. Складання робочої 

програми аудиторської перевірки та меморандуму планування. 

Аудиторські докази та робочі документи аудитора 

Визначення поняття аудиторських доказів згідно МСА 500 

«Аудиторські докази». Достатність і прийнятність аудиторських доказів. 

Інформація, яка може бути використана як аудиторські докази. Види 

аудиторських доказів. Джерела отримання аудиторських доказів. Аудиторські 

процедури отримання аудиторських доказів: перевірка, спостереження, 

зовнішнє підтвердження, повторне обчислення, повторне виконання, 

аналітичні процедури, запит. Загальні правила щодо достовірності 

аудиторських доказів. 

Поняття робочих документів аудитора згідно МСА 230 «Аудиторська 

документація». Причини, що зумовлюють необхідність робочих документів. 

Чинники, що впливають на форму, зміст та обсяг аудиторської документації. 
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Склад робочих документів аудитора. Класифікація робочих документів 

аудитора. Вимоги щодо оформлення та порядку зберігання робочих 

документів аудитора. 

Внутрішній аудит: його сутність, об’єкти і суб’єкти 

Обставини, що обумовлюють необхідність внутрішнього аудиту. 

Сутність внутрішнього аудиту. Мета та завдання внутрішнього аудиту. 

Поняття об'єкта внутрішнього аудиту. Склад об'єктів внутрішнього 

аудиту. Поняття суб'єкта внутрішнього аудиту. Організаційна структура та 

вимоги до служби внутрішнього аудиту. Функції служби внутрішнього 

аудиту. 

Методи аудиту фінансової звітності та критерії її оцінювання  

Поняття методу, прийому та процедури аудиту. Класифікація методів 

аудиту. Прийоми документального контролю. Прийоми фактичного 

контролю. Поняття аудиторської вибірки згідно МСА 530 «Аудиторська 

вибірка». Вимоги до аудиторської вибірки. Поняття методики аудиту. 

Поняття критерію та належного критерію згідно МСА. Якісні 

характеристики фінансової звітності згідно Закону України «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність», П(С)БО 1, МСБО 1. 

Аудит фінансової звітності 

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності. Завдання аудиту 

фінансової звітності. 

Аудит Балансу (форма № 1). Аудит Звіту про фінансові результати 

(форма № 2). Аудит Звіту про рух грошових коштів (форма № 3). Аудит Звіту 

про власний капітал (форма № 4). Перевірка Приміток до річної фінансової 

звітності (форма № 5). 

Аудиторські послуги, їх об’єкти і види 

Визначення поняття аудиторської послуги. Вимоги до надання 

аудиторських послуг. Відповідальність аудиторів та клієнтів при наданні 

аудиторських послуг. Місце аудиторських послуг у загальному обсягу 

діяльності аудиторської фірми. 
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Об'єкти аудиторських послуг. Перелік послуг, які можуть надавати 

аудитори (аудиторські фірми) в Україні. Класифікація аудиторських послуг. 

Види послуг за змістом. Види послуг за принципом сумісності. 

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Визначення поняття «аудиторський звіт незалежного аудитора». Вимоги 

МСА 700 19 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової 

звітності» до структури й форми аудиторського звіту. Елементи аудиторського 

звіту згідно МСА 700. Характеристика елементів аудиторського звіту. 

Поняття немодифікованої думки. Типи модифікованих думок. 

Обставини, за яких вимагається модифікація аудиторської думки. Форма і 

зміст аудиторського звіту при висловленні модифікованої думки згідно МСА 

705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора». Пояснювальні 

параграфи в аудиторському звіті згідно МСА 706 «Пояснювальні параграфи 

та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». 

Питання, інформацію про які слід повідомляти, та процес повідомлення 

згідно МСА 260 «Повідомлення інформації з питань аудиту тим, кого наділено 

найвищими повноваженнями», МСА 265 «Повідомлення інформації про 

недоліки внутрішнього контролю тим, кого наділено найвищими 

повноваженнями, та управлінському персоналу». 

 

Податковий менеджмент (адміністрування податків; податковий 

контроль) 

Теоретичні, правові та організаційні засади податкового 

менеджменту 

Принципи системи оподаткування в Україні та інших країнах.  

Податкове право. Загальна частина податкового права. Спеціальна 

частина податкового права. Міжнародне податкове право.  

Функції державного податкового менеджменту. Процесний підхід до 

державного податкового менеджменту. Системний підхід до державного 

податкового менеджменту. Об’єкт державного податкового менеджменту. 
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Предмет державного податкового менеджменту. Функції державного 

податкового менеджменту. Функції планування, організації, контролю і 

регулювання податкової системи.  

Предмет та функції корпоративного податкового менеджменту. Об’єкт, 

предмет і підсистеми корпоративного податкового менеджменту. Функції 

корпоративного податкового менеджменту. Взаємозв’язок функцій 

корпоративного податкового менеджменту з формами реалізації податкової 

політики.  

Поняття та сутність податкової політики підприємства та її вплив на 

фінансові результати. Сценарії поведінки підприємства в податкових 

взаєминах з державою. Форми реалізації податкової політики підприємства.  

Податкове планування та прогнозування податків і зборів 

Бюджет України. Принципи планування та державного регулювання 

бюджету. 

Сутність та основні цілі процесу бюджетного планування. Методи 

бюджетного планування. Метод коефіцієнтів. Нормативний метод. Основні 

проблеми бюджетного планування. Поняття і суть податкового планування. 

Принципи податкового планування. Критерії оптимальності в податковому 

плануванні. Показник прибутковості проекту податкового планування. 

Показник кількості обмежень проекту податкового планування. Показник 

кількості обмежень проекту податкового планування. Показник ризиків 

проекту податкового планування. Методи податкового планування. Види і 

етапи податкового планування. 

Поняття, сутність та методи податкового прогнозування. 

Механізми податкового регулювання. Системний механізм податкового 

регулювання. Загальний рівень оподаткування. Структура системи 

оподаткування, що діє в країні. Застосування альтернативних систем 

оподаткування. Комплексний механізм податкового регулювання. Спеціальні 

податкові режими, що вводяться за територіальною ознакою. Спеціальні 

режими оподаткування, що вводяться за територіальною ознакою. Локальний 



 13 

механізм податкового регулювання. Механізми, пов’язані з об’єктом і 

предметом оподаткування. Визначення складу платників податків. 

Податковий ризик-менеджмент 

Сутність податкового ризик-менеджменту. Вплив ризик-менеджменту 

на виконання дохідної частини бюджету. 

Основні податкові ризики та шляхи їх виявлення та оцінка.  

Зміст, принципи та етапи управління податковими ризиками. 

Методи упередження податкових ризиків. Взаємодія державних органів 

щодо недопущення розширення кола об’єктів і суб’єктів податкових ризиків. 

Шляхи упередження та усунення податкових ризиків. 

Податкове рахівництво 

Сутність та завдання податкового рахівництва. Податкове рахівництво в 

податкових органах і у суб’єктів господарювання як юридичних так і фізичних 

осіб. Структура, принципи та методи ведення. Система податкового обліку. 

Організація податкового обліку на підприємстві. Первинні облікові 

документи. Податкова накладна. Накладна на відпустку ТМЦ. Товарно-

транспортна накладна. Довіреність на отримання ТМЦ. Платіжні документи. 

Податкові регістри. Реєстр отриманих і виданих податкових накладних. Книга 

обліку доходів і витрат суб’єкта малого підприємництва – юридичної особи. 

Книга обліку доходів і витрат приватних підприємців. Облік і звітність по 

окремих видах податків. 

Поняття, склад, об’єкти і суб’єкти податкового адміністрування Поняття 

податкового зобов’язання і визначення його суми. Узгодження податкових 

зобов’язань. Звітність щодо податків і зборів. Звітні періоди та терміни 

подання звітності, порядок та відповідальність  

Податкова система України. Перелік загальнодержавних і місцевих 

податків і зборів. Принципи і порядок їх встановлення.  

Підстави та порядок визначення податкових зобов’язань. Податкова 

звітність. Загальні вимоги до декларацій. Терміни давнини щодо визначення 
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податкових зобов’язань та зберігання документів. Узгодження податкових 

зобов’язань 

Облік платників податків 

Сутність та мета обліку платників податків. Порядок ведення обліку 

платників податків у податкових органах. Порядок взяття на облік у 

податкових органах юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, договорів 

про спільну діяльність, нерезидентів. Перелік окремих реєстрів, які ведуть 

податкові органи. Відповідальність за порушення порядку реєстрації в 

податкових органах.  

Порядок визначення та взяття на облік великих платників податків. 

Порядок зміни місця реєстрації великих платників податків. 

Порядок взяття на облік у податкових органах фізичних самозайнятих 

осіб, фізичних осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність. 

Документи, які засвідчують реєстрацію в податкових органах юридичних і 

фізичних осіб. Порядок зняття з обліку платників податків у податкових 

органах.  

Особливості обліку платників податку на додану вартість, платників 

єдиного податку, фіксованого податку та інших.  

Облік податкових надходжень, організація сплати податків  

Порядок обліку податкових надходжень. Облік платежів в органах 

Державної фіскальної служби України. Взаємозв’язок податкових органів і 

органів казначейства щодо надходження платежів і зборів.  

Сутність особових рахунків платників податків. Порядок ведення 

особових рахунків платників податків. Форма особових рахунків, підстави для 

ведення особових рахунків та їх закриття.  

Звітність податкових органів щодо надходження платежів до бюджетів, 

порядок її складання та надання. Взаємовідносини з органами казначейства та 

іншими державними органами.  
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Способи забезпечення виконання обов’язку по сплаті податків і зборів. 

Організація податковими органами повноти сплати податків до бюджетів усіх 

рівнів.  

Види відповідальності за порушення податкового законодавства. 

Поняття та порядок застосування штрафних санкцій. Розмір та порядок 

нарахування штрафних санкцій при самостійному виявленні факту заниження 

податкового зобов’язання минулих податкових періодів. Порядок оскарження 

рішень контролюючого органу.  

Поняття та порядок нарахування пені. Зупинення терміну нарахування 

пені. Розмір пені. 

Управління податковим боргом 

Поняття та сутність податкового боргу. Порядок визначення.  

Джерела та шляхи погашення податкового боргу. Податкова вимога. 

Термін виникнення та припинення. Відстрочення і розстрочення сплати 

податкових зобов’язань. Порядок застосування податкової застави. Предмет 

податкової застави.  

Податковий керуючий, його права і функції. Організація продажу 

заставного майна як винятковий засіб виконання платниками своїх обов’язків 

перед бюджетом. Цільові аукціони їх організація та проведення.  

Поняття безнадійного податкового боргу та порядок його списання. 

Термін давнини щодо погашення податкового боргу платників податків перед 

бюджетом. 

Теоретичні засади податкового контролю 

Поняття, сутність та принципи податкового контролю. Шляхи 

проведення податкового контролю. Методи та форми податкового контролю. 

Види і способи порушень у сфері оподаткування. 

Контролюючі органи та їх функції. Законодавчі акти, що визначають 

перелік контролюючих органів щодо контролю за своєчасним і повним 

надходженням платежів до бюджетів. Функції та відповідальність 

контролюючих органів та їх посадових осіб.  
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Планування та організація проведення перевірок 

Сутність та види податкових перевірок. Порядок проведення 

камеральних, документальних невиїзних, електронних перевірок. Підстави та 

порядок проведення виїзних документальних планових і позапланових та 

фактичних перевірок. Порядок планування та проведення зазначених 

перевірок. Взаємодія контролюючих органів та платників податків при 

організації та проведенні податкових перевірок. Фактори корпоративного 

податкового менеджменту що впливають на частоту проведення перевірок 

суб’єкта господарювання. Топології податкових схем що застосовуються 

платниками податків. Ризиковий принцип планування виїзних 

документальних перевірок.  

Порядок оформлення результатів камеральних перевірок, 

документальних виїзних і невиїзних, фактичних та електронних перевірок. 

Порядок вручення актів перевірок.  

Порядок складання повідомлення-рішення. Підстави та обґрунтування. 

Порядок вручення повідомлення – рішення платникам податків. Порядок 

оскарження платниками податків повідомлення – рішення.  

Контрольна робота податкових інспекцій у сфері справляння 

податків на споживання 

Перелік та сутність податків на споживання. Порядок складання та 

терміни надання звітності по податках на споживання.  

Сутність контрольної роботи податкових інспекцій у сфері справляння 

податків на споживання. Організація та порядок проведення перевірок 

податків на споживання. Особливості проведення перевірок податків на 

споживання.  

Види відповідальності платників податків за порушення порядку 

нарахування та сплати до бюджету чи відшкодування з бюджету податків на 

споживання. Порядок притягнення до відповідальності платників податків. 

Основні ризикові групи податкового корпоративного менеджменту що 

можуть слугувати підставою для проведення планових виїзних, позапланових 
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виїзних та невиїзних документальних перевірок, а також фактичних. Вплив на 

господарську діяльність платника податків результатів перевірок податків на 

споживання.  

Контроль за правильністю нарахування своєчасністю сплати в 

бюджет податку на прибуток 

Сутність податку на прибуток. База оподаткування, податкова ставка та 

звітний період по податку на прибуток.  

Податкова декларація. Основні вимоги до заповнення показників 

податкової декларації з податку на прибуток. Основні реквізити декларації. 

Порядок заповнення та надання до податкових органів декларації з податку на 

прибуток. Податкові періоди. Підстави для визначення показників декларації. 

Терміни та способи подання податкової декларації. Можливість платника 

податків самостійно визначити податкові зобов’язання по податку на 

прибуток та виправити помилки минулих періодів. Терміни сплати податку на 

прибуток.  

Форми та методи проведення контролю за повнотою та своєчасністю 

сплати податку на прибуток. Організація та методика перевірки розрахунків з 

податку на прибуток Оптимальна організація податкового менеджменту на 

підприємстві з метою не допущення встановлення порушень з податку на 

прибуток та застосування фінансових санкцій. Види відповідальності 

платників податків за порушення повноти нарахування та своєчасності сплати 

податку на прибуток.  

Контроль податкових органів у сфері оподаткування доходів 

громадян 

Сутність податку на доходи громадян База оподаткування та ставки 

податку. Податковий період.  

Звітність по податку з доходів громадян. Порядок заповнення та надання 

до податкових інспекцій. Термін сплати податку. Порядок та терміни 

декларування доходів з громадян. Порядок та підстави заповнення показників 

декларації. Перелік основних документів, які можуть слугувати підставою для 
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заповнення податкової декларації з податку на доходи громадян. Порядок 

надання звітності про доходи громадян. Звітні періоди.  

Організація контролю у сфері доходів громадян. Його форми та методи. 

Організація та проведення перевірок податків з доходів громадян. Види 

перевірок. Порядок оформлення результатів перевірок. Види відповідальності 

платників за порушення податкового законодавства в сфері оподаткування 

доходів громадян та їх вплив на результати діяльності платників податків. 

Контроль за правильністю справляння єдиного податку, ресурсних 

та інших обов’язкових платежів 

Сутність та перелік ресурсних платежів, єдиного податку. Сутність та 

порядок застосування єдиного податку, ресурсних та інших обов’язкових 

платежів. Перелік платників та підстави за яких повинні сплачуватися єдиний 

податок, ресурсні та інші платежі.  

Звітність по ресурсних платежах та єдиному податку. Звітні періоди, 

порядок надання звітності та терміни сплати. Податкова звітність по 

зазначених платежах, податкові періоди, терміни, порядок надання. 

Визначення бази оподаткування та роль податкового корпоративного 

менеджменту на оптимальність визначення бази оподаткування.  

Організація контролю за повнотою декларування та своєчасністю сплати 

єдиного податку та ресурсних платежів. Порядок організації і проведення 

перевірок повноти нарахування та своєчасності сплати зазначених податків, 

платежі. Форми і методи контролю. Податкова відповідальність за допущені 

порушення та шляхи її оптимізації для платника податків.  

Митний контроль 

Сутність митного контролю. Митні декларації та порядок їх заповнення. 

Митні режими. Суб’єкти і об’єкти митного контролю.  

Порядок проведення митного контролю. Форми і методи митного 

контролю. Організація та порядок проведення митного контролю в Україні. 

Принципи, форми та методи митного контролю.  
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Оформлення та порядок реалізації результатів митного контролю. 

Порядок оформлення результатів митного контролю. Відповідальність 

платників податків щодо порушення ними митного законодавства. Порядок 

оскарження платниками податків результатів митного контролю.  

Досвід економічно розвинених країн з адміністрування податків 

Податкові системи західних країнах. Принципи побудови податкових 

систем західних країн. Взаємовідносини платників і держави. Податкова 

культура і відповідальність перед суспільством платників податків 

розвинених західних країн.  

Західний досвід адміністрування податків та можливості впровадження 

західного досвіду адміністрування податків в Україні. Методи 

адміністрування податків у західних країнах. Звітні періоди та терміни подачі 

декларації. Терміни сплати податків. Порівняння ставок та бази оподаткування 

по окремих видах податків. Принципи планування та методи проведення 

документальних перевірок, частота і тривалість їх проведення в західних 

країнах. Інформаційне забезпечення та його використання при 

адмініструванні податків в західних країн. Можливість та етапи 

запровадження західного досвіду адміністрування податків в Україні. 

 

Облік та фінансова звітність за міжнародними стандартами 

Сутність і концептуальна основа МСФЗ 

Суть, значення та визначення міжнародних стандартів фінансової 

звітності. Етапи становлення міжнародних стандартів фінансової звітності. 

Міжнародне регулювання обліку і звітності. Використання МСФЗ у світі. 

МСФЗ і концептуальна основа. Концептуальні відмінності між МСФЗ та 

П(С)БО України. 

Перехід на міжнародні стандарти фінансової звітності та 

адаптація вітчизняної системи обліку і звітності до міжнародних вимог 

Методи переходу на МСФЗ. Регулювання впровадження МСФЗ в 

Україні. Проблеми впровадження міжнародних стандартів обліку в Україні. 
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Облік активів, зобов’язань та інструментів капіталу 

Облік запасів. Облік основних засобів. Облік нематеріальних активів. 

Облік інвестиційної нерухомості. Особливості обліку оренди. Облік 

непоточних активів, призначених для продажу і припиненої діяльності. Облік 

зменшення корисності (забезпеченості) активів. Облік виплат працівникам. 

Облік забезпечень, умовних зобов’язань і умовних активів. Облік фінансових 

інструментів. Облік платежу на основі акції. 

Облік доходів, витрат і податків на прибуток 

Облік доходів. Облік державних грантів. Облік витрат на позики. Облік 

податку на прибуток. 

Вплив коливань курсів валют 

Підходи до ведення бухгалтерського обліку валютних операцій згідно з 

МСБО 21. Визнання валют та валютних курсів. Переведення елементів 

фінансової звітності підприємства в іншу валюту подання. Розкриття 

інформації про вплив зміни валютних курсів у фінансовій звітності. 

Загальні вимоги до фінансової звітності 

Склад і зміст фінансової звітності. Звіт про рух грошових коштів. Події 

після звітного періоду. Облікові політики, зміни облікових оцінок і 

виправлення помилок.  

Участь в інших підприємствах і консолідована звітність 

Об’єднання бізнесу. Консолідована фінансова звітність. Інвестиції в 

асоційовані підприємства згідно з МСБО 28. Суть і види спільної діяльності. 

Розкриття інформації про зв’язані сторони. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ КОМПЛЕКСНОГО 

ЕКЗАМЕНУ ЗА ФАХОМ 

Оцінювання результатів складання комплексного екзамену за фахом 

здійснюється у порядку, передбаченому прийнятою в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини системою 

контролю знань:  

- за національною (4-бальною) шкалою: відмінно; добре; задовільно; 

незадовільно. 

 - за 100-бальною шкалою:  

90 – 100 балів – відмінно – відмінне виконання з незначними помилками,  

82 – 89 балів – добре  – вище середніх стандартів, але з деякими 

помилками;  

75 – 81 бали – добре – в цілому змістовна робота зі значними помилками;   

69 – 74 бали – задовільно – чітко, але зі значними недоліками;  

60 – 68 бали – задовільно – виконання відповідає мінімальним 

критеріям;  

менше 60 балів – незадовільно.   

Виконання всіх екзаменаційних завдань з комплексного екзамену за 

фахом є обов’язковим. Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань 

є підставою для виставлення незадовільної оцінки за комплексний екзамен в 

цілому. Оцінки комплексного екзамену виставляє кожен член комісії.  

Підсумкова оцінка комплексного екзамену за фахом визначається як середня 

з позитивних оцінок за кожен вид екзаменаційних завдань. Рішення 

Екзаменаційної комісії про оцінку знань, виявлених при складанні екзамену, а 

також про присвоєння студентам кваліфікації та видання випускникам 

дипломів (загального зразка чи з відзнакою) приймається на закритому 

засіданні комісії відкритим голосуванням більшістю голосів членів комісії, які 

брали участь в її засіданні. За однакової кількості голосів голос Голови ЕК є 

вирішальним.  
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