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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Атестація здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 

071 Облік і оподаткування Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини здійснюється відповідно до Законів України «Про вищу освіту» (№ 1556-VII від 

01.07.2014 р.), «Про освіту» (№ 2145-VIII від 05.09.2017 р.), «Про організації роботодавців, 

їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» (№ 5026-VI від 22.06.2012 р.), Постанови 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національної рамки кваліфікацій» (№ 1341 

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 компетентностей та 

досягнутих програмних результатів навчання вимогам освітньо-професійної програми 

«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 Облік і оподаткування після завершення 

теоретичної та практичної частини навчання. Атестація передбачає перевірку досягнення 

випускниками результатів навчання, встановлених освітньо-професійною програмою 

«Облік і оподаткування» підготовки фахівців зі спеціальності 071 Облік і оподаткування за 

освітнім ступенем «Бакалавр».  

Перелік професійних дисциплін до атестаційного екзамену зі спеціальності 

071 Облік і оподаткування за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

1. Аудит. 

2. Податковий облік і звітність. 

3. Управлінський облік. 

4. Фінансовий облік. 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

071 ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ 

 

- Уміння оцінювати особливості організації фінансів суб’єктів господарювання, 

бюджетних установ, громадських організацій; охарактеризувати бюджетну систему 

держави, систему оподаткування і державного кредиту; правильно оцінювати суспільні та 

економічні явища, володіти теорією і практикою фінансів, приймати економічно 

обґрунтовані рішення.  

- Здатність розробляти й приймати управлінські рішення; здійснювати оцінку 

стратегічного плану підприємств. 

- Здатність розробляти плани розвитку підприємства та інноваційно-інвестиційні 

проекти різних напрямків; обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні управлінські 

рішення з різних аспектів господарської діяльності; запобігати кризовим проявам, 

нейтралізувати ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності підприємства.  

- Вміння проводити основні фінансові розрахунки на макрорівні.  

- Уміння застосовувати елементи бухгалтерського обліку у вирішенні завдань 

практичного характеру.  

- Здатність планувати і координувати виробничу, збутову і фінансову діяльність 

фірми; здійснювати заходи щодо системи маркетингової комунікації; регулювати і 

спрямовувати діяльність підприємства на досягнення поставленої мети.  

- Здатність до управління соціально-трудовими відносинами, організації праці та 

забезпечення її високої ефективності на всіх рівнях. 

- Уміння застосовувати форми, методи та механізми реалізації міжнародних 

економічних відносин для аналізу ефективності проведення економічної діяльності на 

міжнародному рівні. 

- Уміння приймати взаємозв’язані рішення щодо операційної діяльності підприємств, 

аналізувати внутрішні інформаційні потоки та відповідну документацію на підприємствах.  

- Здатність організовувати статистичні спостереження; аналізувати дані за допомогою 

узагальнюючих показників, методів статистичного моделювання й прогнозування; 

будувати статистичні таблиці і графіки.  

- Вміння організовувати страхування та самостійно розробляти економічне 

обґрунтування розвитку страховика (страхової компанії), визначати напрями 

удосконалення страхової діяльності.  

- Уміння здійснювати операції купівлі продажу активів з використанням сучасних 

фінансових технологій.  

- Здатність до проведення аналізу фінансової діяльності банків, визначення факторів, 

які впливають результати діяльності банків, застосування методів прогнозування 

фінансових показників банків, складання прогнозного фінансового звіту банку.  

- Вміння роз’яснювати окремі положення податкового законодавства, вирішувати 

дискусійні питання, давати пропозиції щодо його вдосконалення; здійснювати контроль за 

правильністю нарахування та своєчасністю сплати до бюджетів та державних цільових 

фондів податків і зборів.  

- Здатність до проведення аналізу структури і динаміки бюджетних показників; 

складання кошторису бюджетної установи.  
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- Вміння розраховувати грошові надходження та прибуток, визначати потребу в 

обігових коштах та джерела фінансування відтворення основних виробничих фондів; 

оцінювати фінансовий стан та фінансову звітність підприємств.  

- Здатність обґрунтовувати типові інвестиційні рішення, контролювати і розв’язувати 

системні ситуації, оцінювати ефективність інвестиційної діяльності.  

- Здатність застосовувати здобуті теоретичні знання для практичного дослідження 

процесів ведення бухгалтерського обліку на підприємстві, складання звітності.  

- Уміння приймати управлінські рішення щодо операційної діяльності підприємств, 

аналізувати внутрішні інформаційні потоки на основі бізнес-планування.  

- Здатність до організації та здійснення фінансового планування; складання різних 

видів бюджетів на підприємстві.  

- Здатність до застосування аудиторських процедур у ході перевірки фінансової та 

управлінської інформації щодо накопичення, узагальнення, систематизації, обробки, 

аналізу та підготовки інформації для прийняття управлінських рішень. 

- Уміння використовувати знання адміністрування податків як системи заходів та 

процедур забезпечення виконання обов'язків платників податків щодо погашення 

податкових зобов'язань перед бюджетом та державними цільовими фондами .  

- Здатність до розробки та реалізації стратегії побудови фінансової служби 

підприємства, організації її роботи на всіх основних напрямках у підприємствах різних 

організаційно-правових форм та галузей діяльності.  

- Уміння кваліфіковано складати первинні та зведені документи, складати фінансову 

звітність, а також вміти розраховувати калькуляцію витрат.  

- Уміння використовувати знання з організації обліку в бюджетних установах для 

ведення обліку операцій і складання фінансової звітності; орієнтуватись у можливостях і 

обмеженнях застосування облікової інформації; складати графік документообігу, 

регламент робочого дня. 

- Уміння застосовувати методи контролінгу на підприємстві; проводити оцінку 

ймовірності банкрутства підприємств; застосовувати прийоми та методи проведення 

санаційного аудиту; оцінювати фінансовий стан підприємства. 

- Уміння використовувати основні законодавчі та нормативні акти, які регламентують 

питання податкового контролю, різноманітні способи та методи податкового контролю; 

організовувати проведення податкових перевірок та оформлення їх результатів. 

- Уміння впроваджувати процесний підхід до управління активами підприємств; 

аналізувати й контролювати перебіг бізнес-процесів підприємства, визначаючи недоліки 

бізнес-процесу й резерви підвищення ефективності його реалізації. 

- Здатність визначати розмір податків і зборів відповідно до установлених методик; 

оцінювати вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємств; обирати 

оптимальний спосіб оподаткування залежно від виду підприємницької діяльності. 

- Уміння досліджувати вплив міжнародних інституційних чинників на оптимізацію 

системи митного регулювання України; розробляти рекомендації, спрямовані на 

прискорення та підвищення ефективності митної справи в Україні з урахуванням 

міжнародного досвіду. 

- Уміння самостійно виконувати фінансові розрахунки на основі методичного апарату 

фінансового аналізу; розв’язувати фінансові задачі; складати фінансові прогнози; приймати 

управлінські рішення на основі результатів фінансового аналізу. 
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- Здатність визначення основоположних характеристик, складових споживчої вартості; 

встановлення принципів і методів товарознавства, що обумовлюють його наукові основи; 

систематизацію товарів шляхом раціонального застосування методів класифікації і 

кодування. 

- Уміння використовувати систему знань з оподаткування діяльності суб’єктів малого 

підприємництва; практичні навички з документування суб’єктами малого підприємництва 

господарських операцій, накопичення та систематизації інформації в облікових регістрах 

та складання звітності. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

Аудит 

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 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. 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. 

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. 
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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 складання робочих документів. 

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

документів аудитора. Класифікація робочих документів аудитора. Вимоги щодо 

оформлення та порядку зберігання робочих документів аудитора. 

 

Аудиторський ризик і оцінювання системи внутрішнього контролю 

Причини виникнення викривлень у фінансових звітах. Визначення поняття 

«помилка». Визначення поняття «шахрайство». Типи навмисних викривлень у фінансових 

звітах. Відповідальність управлінського персоналу за запобігання та виявлення випадків 

шахрайства і помилок. Властиві обмеження аудиту в контексті шахрайства. 

Відповідальність аудитора за виявлення суттєвих викривлень внаслідок шахрайства. 

Визначення поняття «суттєвість» в МСА 320 «Суттєвість при плануванні та 

проведенні аудиту». Визначення суттєвості та суттєвості виконання при плануванні аудиту. 

Перегляд суттєвості під час аудиту. Способи розрахунку рівня суттєвості. 

Поняття аудиторського ризику згідно МСА 200. Складові аудиторського ризику: 

ризик суттєвого викривлення та ризик контролю. Властивий ризик. Ризик контролю. Ризик 

невиявлення. Методи оцінки аудиторського ризику. Інтуїтивний метод. Кількісний метод. 

Прийнятний аудиторський ризик. Взаємозв'язок між суттєвістю й аудиторським ризиком. 

Поняття внутрішнього контролю суб'єкта господарювання. Характер та обсяг 

розуміння доречних заходів контролю. Компоненти внутрішнього контролю. Заходи 

контролю, доречні для 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 в Україні», П(С)БО 1, МСБО 1. 

 

Аудит фінансової звітності 

Мета аудиторської перевірки фінансової звітності. Завдання аудиту фінансової 

звітності. 

Аудит Балансу (Звіту про фінансовий стан) (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). 
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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. 

 

Методичні прийоми внутрішнього аудиту 

Поняття методу внутрішнього аудиту. Поняття методичного прийому внутрішнього 

аудиту. 

Методичні прийоми проведення. Методичні прийоми організації. 

 

Реалізація матеріалів  внутрішнього аудиту 

Вимоги щодо форми та змісту підсумкових документів внутрішніх аудиторів. 

Дії внутрішніх аудиторів стосовно перевірки виконання посадовими особами 

наданих рекомендацій за результатами внутрішнього аудиту. 

 

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. 

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. 

 

Підсумковий контроль 

Оцінка повноти та якості виконання всіх пунктів стратегії аудиту. Оцінка 

адекватності розкриття фінансової інформації в звітності. 

Поняття якості в аудиторській діяльності. Концептуальні основи контролю 

аудиторської діяльності в Україні. Види контролю якості аудиторських послуг. Внутрішній 

контроль: основні вимоги до організації системи внутрішнього контролю якості 

аудиторських послуг, елементи системи контролю якості аудиторських послуг. 

Документування процесу контролю якості в аудиторській фірмі. Зовнішній контроль 

якості: організація АПУ проведення зовнішніх перевірок систем контролю якості. 

 

Реалізація матеріалів аудиту 

Значення меморандуму. Загальні правила складання меморандуму. Форма і зміст 

меморандуму. 

Дії аудитора щодо перевірки виконання клієнтом наданих рекомендацій за 

результатами аудиторської перевірки. Права та обов'язки аудитора і клієнта стосовно 

виконання рекомендацій за результатами аудиту. 

 

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи 

Визначення поняття «аудиторський звіт незалежного аудитора». Вимоги МСА 700  

«Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» до структури й форми 
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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 облік і звітність 

Податковий облік: його поняття, структура та методи ведення 

Поняття та структура податкового обліку. Об’єктивні передумови виникнення 

податкового обліку в системі фінансових відносин. Законодавча база податкового обліку. 

Види обліку на підприємстві та їх поняття. Поняття податкового обліку. Структура 

податкового обліку: первинні документи, податкові регістри, податкова звітність. 

Принципи податкового обліку. Класифікація принципів податкового обліку. Випадки 

застосування принципів податкового обліку в податковому законодавстві. 

Методи податкового обліку. Касовий метод. Метод нарахувань. Метод першої події. 

Метод останньої події. Випадки застосування методів податкового обліку під час обліку 

різних податків та зборів. 

Нормативне регулювання податкового обліку. 

 

Загальні вимоги до податкової звітності 

Податкова декларація. Поняття та обов'язкові реквізити. Поняття податкової 

декларації (розрахунку). Обов'язкові та додаткові реквізити податкової звітності. Податкові 

періоди та терміни подання податкових декларацій. Типи податкових декларацій. 

Порядок складання та подання податкової звітності платниками податків до 

контролюючих органів. Організація складання та терміни подання податкової звітності. 

Особи, які несуть відповідальність за складання податкової звітності. Порядок подання 

податкової звітності: особисто, поштою, в електронному вигляді. Випадки неподання 

податкової звітності. Поняття електронного цифрового підпису. Схема приймання 

податкової звітності в електронному вигляді. Оформлення заявки на прийняття/видачу 

сертифіката відкритого ключового елемента. Складання угоди про передачу податкової 

звітності в електронному вигляді. 

Порядок зберігання та знищення документів на підприємстві. Організація зберігання 

документів на підприємстві. Терміни зберігання документів. Порядок знищення 

документів. Відповідальність за навмисне знищення документів. 

 

Податковий облік та звітність із податку на додану вартість 

Порядок обліку платників ПДВ. Система податкового обліку з податку на додану 

вартість. Порядок реєстрації, перереєстрації та анулювання реєстрації платників податку на 

додану вартість у податковій інспекції. 
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Облік податкових зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість. 

Поняття «податкове зобов'язання» та «податковий кредит». Методи обліку податкових 

зобов'язань та податкового кредиту з податку на додану вартість. Дати виникнення 

податкового зобов'язання та права на податковий кредит. Порядок корегування податкових 

зобов'язань та податкового кредиту. Пропорційне віднесення сум податку на додану 

вартість до податкового кредиту. Розрахунок частки витрат, які будуть включено до 

податкового кредиту.  

Податкова документація з податку на додану вартість. Податкова накладна. Реквізити 

податкової накладної. Порядок оформлення податкової накладної. Використання права на 

податковий кредит без податкової накладної. Додатки до податкової накладної. Порядок 

реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних. Декларація з 

ПДВ та додатки до неї: порядок складання та подання. Уточнюючий розрахунок 

податкових зобов'язань із ПДВ у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок.  

Система електронного адміністрування ПДВ. Порядок реєстрації податкових 

накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних. Порядок відкриття спеціальних 

рахунків. Санкції за несвоєчасну реєстрацію податкових накладних.  

Відшкодування ПДВ за загальним та автоматичним порядком. Порядок бюджетного 

відшкодування сум податку на додану вартість. Особи, які не мають права на бюджетне 

відшкодування сум податку на додану вартість. Критерії, для здійснення позапланової 

перевірки платників податку на додану вартість, які претендують на бюджетне 

відшкодування сум податку на додану вартість. Автоматичне відшкодування податку на 

додану вартість. Критерії автоматичного відшкодування податку на додану вартість. 

 

Податковий облік та звітність з податку на прибуток підприємств 

Організація обліку податку на прибуток підприємств. Законодавча і нормативна база 

податкового обліку з податку на прибуток підприємств. Особливості податкового обліку 

доходів. Склад доходів в податковому обліку. Документальне підтвердження доходів. 

Особливості податкового обліку витрат. Документальне підтвердження витрат. 

Облік амортизації основних засобів. Податковий облік амортизації основних засобів. 

Класифікація основних засобів за групами. Методи амортизації основних засобів. 

Амортизація нематеріальних активів. Порядок визначення вартості об'єктів амортизації. 

Індексація об'єктів основних засобів. Особливості обліку операцій з продажу основних 

засобів. Облік ремонту основних засобів. 

Декларування податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств.  Податкові 

періоди з податку на прибуток підприємств. Порядок заповнення декларації про прибуток 

підприємства та додатків до неї. Терміни подання податкової декларації з податку на 

прибуток підприємств. Порядок сплати авансових платежів з податку на прибуток 

підприємств. Порядок зменшення суми податку на прибуток підприємств на суму податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. 

 

Податковий облік та звітність з податку на доходи фізичних осіб 

Організація обліку доходів фізичних осіб. Система податкового обліку податку з 

доходів фізичних осіб. Особи, відповідальні за нарахування і сплату податку на доходи 

фізичних осіб по окремих видах доходів. Класифікація податкових агентів з метою податку 

на доходи фізичних осіб. Обов'язки податкових агентів з податку на доходи фізичних осіб. 

Загальний оподатковуваний дохід. Види доходів, що не включаються до загального 
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оподатковуваного доходу. 

Документальне підтвердження права на податкову знижку. Поняття «податкова 

знижка». Загальні умови для нарахування податкової знижки. Витрати, що включаються до 

складу податкової знижки. Документальне підтвердження права на податкову знижку. 

Документальне підтвердження права на податкову соціальну пільгу.  Податкова 

соціальна пільга та документальне підтвердження права на неї. Порядок оформлення та 

подання заяви про застосування податкової соціальної пільги. Зобов’язання працедавця 

щодо податкової соціальної пільги. Обмеження щодо застосування податкової соціальної 

пільги. Загальні випадки закінчення або призупинення терміну надання податкових 

соціальних пільг. Обмеження щодо терміну дії окремих податкових соціальних пільг. 

Складання заяви про відмову від застосування податкової соціальної пільги. Умови для 

відновлення права на податкові соціальні пільги у випадку порушення платником вимог 

щодо місця їх надання. 

Податкова документація під час обліку податку на доходи фізичних осіб. Порядок 

ведення книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного 

оподатковуваного доходу. Порядок заповнення та подання річної декларації про майновий 

стан і доходи та додатків до неї. Особи, які зобов'язані подавати декларацію. Особи, які 

звільнені від обов'язку подавати декларацію. Способи подання податкової декларації. 

Складання переліку сум витрат, що включаються до складу податкової знижки. 

Оформлення розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню 

платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкової 

знижки. Податковий розрахунок про доходи (форма № 1 ДФ). Порядок складання 

розрахунку. Перелік ознак доходів. Перелік ознак податкової соціальної пільги. Варіанти 

виправлення помилок у Податковому розрахунку за формою № 1 ДФ. Випадки неподання 

податкового розрахунку. 

 

Звітність за спрощеною системою оподаткування 

Податкова документація під час обліку податку на доходи фізичних осіб. Порядок 

ведення книги обліку доходів і витрат для визначення суми загального річного 

оподатковуваного доходу. Порядок заповнення та подання річної декларації про майновий 

стан і доходи та додатків до неї. Особи, які зобов'язані подавати декларацію. Особи, які 

звільнені від обов'язку подавати декларацію. Способи подання податкової декларації. 

Складання переліку сум витрат, що включаються до складу податкової знижки. 

Оформлення розрахунку суми податку з доходів фізичних осіб, що підлягає поверненню 

платнику податку або сплаті до бюджету, у тому числі у зв'язку з нарахуванням податкової 

знижки. Податковий розрахунок про доходи (форма № 1 ДФ). 

Порядок складання і подання звітності з єдиного податку. Суб’єкти подання форми № 

1ДФ. Строки подання форми № 1ДФ. Форма і порядок заповнення форми № 1ДФ. Порядок 

виправлення самостійно виявлених помилок у формі № 1ДФ. 

 

Податковий облік та звітність з інших податків та зборів 

Звітність з екологічного податку і рентної плати. Види ресурсних податків і платежів 

та загальні вимоги щодо подання звітності. Порядок складання і подання податкової 

звітності за екологічним податком. Ставки податку. Порядок обчислення податкових 

зобов’язань з рентної плати, заповнення та подання податкових декларацій. Складання 

податкової декларації. 
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Звітність з податку на майно. Платники, об’єкти і ставки податку на майно 

(транспортного податку, плати за землю, податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки). Пільги щодо податку на майно. Строк сплати і порядок обчислення 

податку на майно. Облік майнових податків. Організація обліку та звітності з податку на 

нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Організація обліку та звітності з 

транспортного податку. 

Облік місцевих податків та зборів. Організація податкового обліку та складання 

податкової звітності з місцевих податків та зборів: збір за місця для паркування 

транспортних засобів, туристичний збір. Порядок справляння інших податків і платежів. 

Звітність з інших податків і платежів. 

 

Податковий контроль 

Визначення податкового контролю та повноваження органів державної влади щодо 

його здійснення. Способи здійснення податкового контролю. Відповідальність платників 

податків за порушення, виявлені у результаті податкового контролю. 

 

Управлінський облік 

Управлінський облік: суть, завдання та взаємозв’язок з фінансовим обліком 

Сутність управлінського обліку та етапи його розвитку. Місце управлінського обліку 

в системі управління. 

Предмет, об’єкти та функції управлінського обліку. Порівняльна характеристика 

управлінського та фінансового обліку. Організація управлінського обліку на підприємстві. 

 

Витрати і їх класифікація як основа побудови системи управлінського обліку 

Класифікація доходів і характеристика їх основних видів. Загально-облікова та 

управлінська класифікація витрат за різними ознаками. Характеристика основних видів 

витрат. Характер реагування витрат на зміни в обсягу діяльності підприємства. Поведінка 

змінних і постійних витрат при змінах обсягу діяльності підприємства. Оцінка витрат і 

побудова їх функції. Методи визначення функції витрат, їх сутність і порівняльна 

характеристика. 

 

Система обліку і калькулювання за повними витратами 

Характеристика і сфера застосування простого, позамовного, попередільного і 

нормативного методів обліку і калькулювання. Методика і техніка калькуляційних 

розрахунків. Характеристика і сфера застосування методу однорідних секцій, стандарт-

косту та методу нормативного розподілу постійних витрат. Порівняльна оцінка вітчизняних 

і зарубіжних методів обліку повної собівартості продукції. Перехід від методів обліку, які 

ґрунтуються на об’ємних показниках діяльності до методів обліку витрат на основі видів 

діяльності (поопераційний облік). 

 

Система обліку і калькулювання за змінними витратами 

Проблеми сучасного управлінського обліку. Необхідність і можливість переходу від 

обліку і калькулювання повної собівартості продукції до обліку і калькулювання неповної 

собівартості. Характеристика і сфера застосування простого директ-косту. Особливості 

розвинутого директ-косту, його переваги і можливості. Зародження і розвиток 

стратегічного обліку. 
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Система обліку і калькулювання за нормативними витратами 

Історія розвитку і впровадження нормативного методу обліку витрат і калькулювання. 

Порівняльна оцінка елементів методу стандарт-кост і нормативного методу. Організація 

нормативного господарства підприємства і складання нормативних калькуляцій. Облік 

зміни норм. Методика і техніка обліку відхилень від норм. Аналіз відхилень від норм і 

управління за ними. 

 

Аналіз взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку 

Прийняття рішень і планування діяльності на основі аналізу взаємозв’язку «витрати – 

обсяг – прибуток». Методи аналізу «витрати – обсяг – прибуток». Визначення точки 

беззбитковості; розрахунок обсягу діяльності необхідного для бажаного прибутку; 

визначення (планування) прибутку при певному обсязі діяльності. Графічні методи аналізу. 

Припущення аналізу «витрати – обсяг – прибуток».  

 

Аналіз релевантності інформації для прийняття управлінських рішень 

Релевантний підхід до управління. Поняття про релевантність облікової інформації та 

її вплив на прийняття рішень. Пошук альтернативних варіантів дій і вибір найбільш 

оптимального з них. Використання аналізу «витрати – обсяг – прибуток» в процесі 

прийняття рішень. Аналіз типових варіантів альтернативних рішень: виробляти або 

купувати, прийняття або відмова від спеціального замовлення, припинення діяльності 

неприбуткового сегмента. 

Бюджетування і контроль 

Бюджет як інструмент системи управлінського контролю, його сутність і функції. 

Види і форми бюджетів. Загальна характеристика операційного і фінансового бюджетів. 

Порядок складання і призначення бюджету продаж, бюджету виробництва, бюджету 

придбання і використання матеріалів, бюджету трудових витрат, бюджету 

загальновиробничих витрат, бюджету адміністративних витрат і витрат на збут. Методика 

і техніка контролю за виконанням бюджетів. Призначення і порядок складання гнучких 

бюджетів. Аналіз відхилень з використанням гнучкого бюджету. 

 

Облік і контроль за центрами відповідальності 

Поняття і класифікація центрів відповідальності. Принципи обліку, звітності та 

оцінки діяльності центрів відповідальності. Облік і оцінка діяльності центрів витрат. Облік 

і оцінка діяльності центрів прибутку. Облік і оцінка діяльності центру інвестицій. Поняття 

про трансфертні ціни та їх застосування, їх функції та методи визначення. Особливості 

обліку і звітності по сегментах бізнесу. 

 

Стратегічний управлінський облік 

Поняття стратегічного управління та стратегічного управлінського обліку. 

Калькулювання собівартості за видами діяльності. Комплексне управління витратами. 

Калькулювання витрат за весь життєвий цикл продукту. Витрати на якість. Система «якраз 

вчасно» та її вплив на облік. Перспективні рішення з питань ціноутворення. Економічна 

модель ціноутворення. Ціноутворення за принципом «витрати плюс». Ціноутворення за 

вартістю часу та матеріалів. 
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Фінансовий облік 

Основи побудови фінансового обліку 

Бухгалтерський облік у системі управління і використання облікової інформації. 

Єдність централізованого регулювання, методології та організації бухгалтерського обліку 

на підприємствах і в організаціях. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і 

звітністю. Системи нормативних актів з методології бухгалтерського обліку. Облікова 

політика підприємства. План рахунків бухгалтерського обліку, його характеристика та роль 

(робочий план рахунків). Первинні документи. Поняття про документообіг, його 

зумовленість формою бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та 

історичний розвиток. Бухгалтерський апарат, його структура і функції. Обов’язки, права і 

відповідальність головного бухгалтера. Особливості організації і методики ведення обліку 

на підприємствах з різними формами власності. Перспективи подальшого розвитку і 

вдосконалення бухгалтерського обліку. Загальна характеристика фінансового обліку. 

 

Облік основних засобів 

Визнання, класифікація та оцінка основних засобів. Облік наявності основних 

засобів (інвентарний облік). Документальне оформлення та облік надходження основних 

засобів з різних джерел (будівництво, придбання, безоплатне одержання та інше) та 

капітальних інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік цих операцій. Облік амортизації 

основних засобів. Методи нарахування амортизації основних засобів. Відображення в 

системі рахунків амортизації (зносу) цих активів. Облік вибуття основних засобів 

(документальне оформлення та відображення в системі синтетичного та аналітичного 

обліку). Переоцінка та зменшення корисності основних засобів. Особливості обліку 

операцій з операційної та фінансової оренди основних засобів. Розкриття інформації про 

основних засобів у фінансовій звітності. 

 

Облік нематеріальних активів 

Визначення, класифікація та оцінка нематеріальних активів. Облік наявності 

нематеріальних активів. Документальне оформлення та відображення в системі рахунків 

надходження і вибуття нематеріальних активів. Облік амортизації (зносу) нематеріальних 

активів. Розкриття інформації про нематеріальні активи у фінансовій звітності. 

 

Облік виробничих запасів 

Визначення, визнання, класифікація та первісна оцінка запасів. Методи оцінки руху 

запасів. Документальне оформлення та системний облік наявності та руху (надходження, 

вибуття) виробничих запасів. Особливості обліку малоцінних та швидкозношуваних 

предметів. Оцінка виробничих запасів на дату балансу. Розкриття інформації про виробничі 

запаси у фінансовій звітності. 

Поняття та класифікація готової продукції. Порядок формування первісної вартості 

готової продукції. Організація обліку готової продукції. Документування господарських 

операцій з руху готової продукції. Договори продажу і контроль за їх виконанням. Методи 

оцінки вибуття готової продукції. Аналітичний облік готової продукції. Інвентаризація 

готової продукції. Відображення операцій з руху готової продукції на рахунках 

бухгалтерського обліку 
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Облік витрат виробництва 

Визначення, визнання та класифікація витрат на виробництво. Склад витрат, що 

формують собівартість продукції (робіт, послуг). Загальна характеристика рахунків з обліку 

витрат виробництва. Облік прямих витрат. Облік і розподіл загально виробничих витрат. 

Оцінка та облік незавершеного виробництва. Облік втрат від браку продукції (робіт, 

послуг). Загальна схема визначення собівартості готової продукції та виконання робіт, 

послуг. Документальне оформлення, оцінка та облік готової продукції. 

 

Облік витрат майбутніх періодів 

Визначення, визнання та класифікація витрат майбутніх періодів. Облік витрат 

майбутніх періодів. Облік джерел фінансування витрат майбутніх періодів і платежів. 

Документальне оформлення, синтетичний та аналітичний облік  витрат майбутніх періодів. 

 

Облік дебіторської заборгованості 

Визнання, види та оцінка дебіторської заборгованості. Облік дебіторської 

заборгованості за товари, роботи, послуги. Методи визначення резерву сумнівних боргів. 

Облік резерву сумнівних боргів. Облік розрахунків з іншими дебіторами: за виданими 

авансами, з підзвітними особами, за нарахованими доходами, за претензіями, за 

відшкодуванням заданих збитків та з іншими дебіторами. Облік векселів отриманих. 

Розкриття інформації про дебіторську заборгованість у фінансовій звітності. 

 

Облік грошових коштів 

Грошові кошти: їх економічна сутність та визначення. Облік наявності і руху 

грошових коштів в касі та контроль за дотриманням касової дисципліни. Облік операції на 

поточних рахунках в банках. Особливості обліку коштів на поточних рахунках в іноземній 

валюті. Облік змін валютних курсів. Облік наявності і руху коштів на інших рахунках 

банку. 

 

Облік поточних фінансових інвестицій 

Економічна суть (визначення) та класифікація фінансових інвестицій. Оцінка 

поточних фінансових інвестицій. Документальне оформлення короткострокових 

фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік поточних фінансових інвестицій. 

Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції у фінансовій звітності. 

 

 

Облік довгострокових фінансових інвестицій 

Економічна суть (визначення) та класифікація фінансових інвестицій. Оцінка 

довгострокових фінансових інвестицій. Документальне оформлення довгострокових 

фінансових інвестицій. Синтетичний та аналітичний облік довгострокових фінансових 

інвестицій. Особливості обліку інвестицій за справедливою вартістю, метод амортизації 

собівартості, метод участі в капіталі.  

 

Облік короткострокових зобов’язань 

Визнання, оцінка та класифікація зобов’язань згідно з П(С)БО 11 «Зобов’язання». 

Сутність короткострокових кредитів банків. Документальне оформлення операцій за 

розрахунками з банками за короткостроковими зобов’язаннями. Порядок нарахування 
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відсотків за користування підприємствами короткостроковими позиками. Порядок 

пролонгування короткострокових кредитів та переведення їх до складу довгострокових. 

Характеристика рахунку 60 «Короткострокові позики». Синтетичний та аналітичний облік 

короткострокових зобов’язань за розрахунками з банками та іншими позиками. 

Характеристика рахунку 62 «Короткострокові векселі видані». Порядок обліку 

простих та переказних векселів. Аналітичний облік короткострокових векселів виданих. 

Форми розрахунків підприємств з постачальниками і підрядниками. 

Документальне оформлення розрахунків з постачальниками. Характеристика 

рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками і підрядниками». Синтетичний та аналітичний 

облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками. Порядок обліку податкового 

кредиту, який виникає при розрахунках з постачальниками. 

Відображення короткострокових зобов’язань в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 

 

Облік довгострокових зобов’язань 

Поняття довгострокового кредиту та умови його надання. Форми видачі 

довгострокових кредитів. Документальне оформлення наданого кредиту. Порядок 

погашення кредиту. Сутність графіку погашення позики Порядок пролонгації 

довгострокового кредиту. Характеристика рахунку 50 «Довгострокові позики». 

Синтетичний та аналітичний облік отримання та погашення довгострокових позик. 

Відображення довгострокових кредитів у балансі за теперішньою вартістю. 

Суть та порядок розрахунків довгостроковими векселями. Характеристика рахунку 

51 «Довгострокові векселі видані». Синтетичний та аналітичний облік зобов’язань за 

довгостроковими векселями. 

Сутність довгострокових зобов’язань за облігаціями. Характеристика рахунку 52 

«Довгострокові зобов’язання за облігаціями». Облік довгострокових облігацій, випущених 

за номінальною вартістю. Облік довгострокових облігацій, випущених зі знижкою 

(дисконтом) при емісії. Облік довгострокових облігацій, випущених з премією. 

Сутність довгострокових зобов’язань з оренди. Характеристика та призначення 

рахунку 53 «Довгострокові зобов’язання з оренди». Синтетичний та аналітичний облік 

зобов’язань з фінансової оренди. 

Відображення довгострокових зобов’язань в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 

 

Облік праці та її оплати 

Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік. 

Методика нарахування заробітної плати персоналу підприємства за відпрацьований і 

невідпрацьований час та інших виплат. Індексація та компенсація заробітної плати. Види 

утримань із заробітної плати та їх облік. Методика й техніка складання розрахунково-

платіжних відомостей та їх облік. Характеристика рахунку 66 «Розрахунки за виплатами 

працівникам». Облік розрахунків з персоналом щодо оплати праці. Аналітичний облік 

розрахунків з оплати праці. Особливості обліку розрахунків з депонентами. Відображення 

розрахунків з оплати праці в облікових регістрах та фінансовій звітності. 
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Облік розрахунків з бюджетом з податків та обов’язкових платежів 

Характеристика рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням». Облік розрахунків за 

єдиним соціальним внеском. 

Класифікація платежів до бюджету та джерела їх сплати. 

Облік розрахунків з бюджетом та з позабюджетних платежів. Характеристика 

рахунку 64 «Розрахунки за податками й платежами». 

Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість (ПДВ). Облік 

податкових зобов’язань з ПДВ. Облік податкового кредиту з ПДВ. Особливості 

застосування субрахунків 643 «Податкові зобов’язання» і 644 «Податковий кредит». Облік 

сум ПДВ, які підлягають сплаті до бюджету. 

Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток. Облік відстрочених 

податкових зобов’язань і відстрочених податкових активів. Облік розрахунків з бюджетом 

за іншими платежами. 

Відображення розрахунків з бюджетом в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 

 

Облік власного капіталу 

Сутність власного капіталу. Порядок формування та зміни зареєстрованого капіталу. 

Збільшення статутного капіталу шляхом додаткового випуску акцій та збільшення 

номінальної вартості акцій. Збільшення статутного капіталу за рахунок індексації 

балансової вартості основних засобів. Зменшення статутного капіталу шляхом зменшення 

кількості акцій та зменшення номінальної вартості акцій. 

Характеристика та призначення рахунків 40 «Зареєстрований капітал», 46 

«Неоплачений капітал». Облік формування та змін статутного капіталу. Синтетичний та 

аналітичний облік неоплаченого капіталу. 

Порядок формування резервного капіталу. Напрямки використання резервного 

капіталу. Характеристика та призначення рахунку 43 «Резервний капітал». Синтетичний та 

аналітичний облік формування та використання резервного капіталу. 

Порядок формування нерозподіленого прибутку. Напрямки використання 

нерозподіленого прибутку. Характеристика та призначення рахунку 44 «Нерозподілені 

прибутки (непокриті збитки)». Облік нерозподіленого прибутку (непокритого збитку). 

Вилучення капіталу. Характеристика та призначення рахунку 45 «Вилучений 

капітал». Відображення інформації про власний капітал в облікових регістрах та фінансовій 

звітності. 

Сутність неоплаченого капіталу. Синтетичний та аналітичний облік неоплаченого 

капіталу. Кореспонденція рахунків з обліку неоплаченого капіталу. 

 

Формування та облік доходів за видами діяльності 

Види діяльності підприємства та їх характеристика. Загальна класифікація доходів 

діяльності підприємства та їх зв’язок з рахунками бухгалтерського обліку. Економічний 

зміст реалізації продукції (робіт, послуг). Валова і товарна продукція. Документальне 

оформлення операцій з реалізації продукції. Аналітичний облік операцій з реалізації 

продукції (робіт, послуг). Визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). 

Облік доходів за їх видами (від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших оборотних 

активів, від операційної оренди, від операційних курсових різниць та інші). Особливості 
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обліку доходів житлово-комунальних і обслуговуючих підрозділів підприємства, дитячих 

дошкільних закладів, будинків відпочинку, санаторіїв.  

Сутність доходу майбутніх періодів. Особливості відображення в бухгалтерському 

обліку отриманих доходів майбутніх періодів. Включення доходів майбутніх періодів до 

складу доходів звітного періоду. Синтетичний та аналітичний облік доходів майбутніх 

періодів. 

 

Формування та облік витрат за видами діяльності 

Загальна класифікація витрат діяльності підприємства та їх зв’язок з рахунками 

бухгалтерського обліку. Валова і товарна продукція. Документальне оформлення операцій 

з реалізації продукції. Аналітичний облік операцій з реалізації продукції (робіт, послуг). 

Визначення собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг). Облік витрат за їх видами 

(від реалізації іноземної валюти, від реалізації інших оборотних активів, від операційної 

оренди, від операційних курсових різниць та інші). Особливості обліку витрат житлово-

комунальних і обслуговуючих підрозділів підприємства, дитячих дошкільних закладів, 

будинків відпочинку, санаторіїв.  

 

Облік фінансових результатів. Фінансова звітність 

Визначення та облік фінансових результатів. Характеристика рахунку 79 «Фінансові 

результати». Характеристика рахунків класу 7 Плану рахунків «Доходи і результати 

діяльності». 

Характеристика рахунків класу 8 Плану рахунків «Витрати за елементами». 

Доцільність та необхідність їх застосування. 

Характеристика рахунків класу 9 Плану рахунків «Витрати діяльності» 

Облік доходів, витрат і результатів операційної діяльності. Облік доходів, витрат і 

результатів фінансових операцій. Облік доходів, витрат і результатів іншої звичайної 

діяльності. Облік доходів, витрат і результатів від надзвичайних подій. 

Визначення прибутку (збитку) за звітний період. Відображення доходів, витрат і 

фінансових результатів в облікових регістрах та фінансовій звітності. 

Організація підготовки та подання фінансової звітності. Порядок складання форми 

фінансової звітності №1 «Баланс (Звіт про фінансовий стан)». Методика складання форми 

№2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний доход)». Порядок виправлення 

помилок та зміни у фінансових звітах. 
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ОЦІНЮВАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ СКЛАДАННЯ АТЕСТАЦІЙНОГО ЕКЗАМЕНУ 

Оцінювання результатів складання атестаційного екзамену 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 атестаційного екзамену є обов’язковим. 

Незадовільна оцінка з одного з екзаменаційних завдань є підставою для виставлення 

незадовільної оцінки за атестаційний екзамен в цілому. Оцінки атестаційного екзамену 

виставляє кожен член комісії.  Підсумкова оцінка атестаційного екзамену 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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