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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
Атестація здобувачів вищої освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 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 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» зі спеціальності 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність після завершення теоретичної та практичної частини 

навчання. Атестація передбачає перевірку досягнення випускниками результатів 

навчання, встановлених освітньо-професійною програмою «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» підготовки фахівців зі спеціальності 076  Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність за освітнім ступенем «Бакалавр».  

Перелік професійних дисциплін до атестаційного екзамену зі спеціальності 

076  Підприємництво, торгівля та біржова діяльність за освітнім ступенем «Бакалавр»: 

1. Комерційна діяльність. 

2. Оцінка ефективності бізнесу. 

3. Валютний ринок та біржові операції. 

4. Податковий облік і звітність. 
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ПРОГРАМНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ БАКАЛАВРА ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ» ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 076 ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА 

БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

- Здатність обирати та використовувати відповідні методи, інструментарій для 

обґрунтування рішень щодо створення, функціонування підприємницьких, торговельних і 

біржових структур. 

- Здатність здійснювати діяльність у взаємодії суб’єктів ринкових відносин. 

- Здатність застосовувати інноваційні підходи в діяльності підприємницьких, 

торговельних та біржових структур. 

- Здатність визначати та оцінювати характеристики товарів і послуг в 

підприємницькій, торговельній, біржовій діяльності. 

- Здатність здійснювати діяльність з дотриманням вимог нормативно-правових 

документів у сфері підприємницької, торговельної та біржової діяльності. 

- Здатність визначати і виконувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

- Здатність застосовувати основи обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній, біржовій діяльності. 

- Здатність до організації зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, 

торговельних і біржових структур. 

- Здатність до бізнес-планування, оцінювання кон'юнктури ринків і результатів 

діяльності у сфері підприємництва, торгівлі та біржової практики з урахуванням ризиків. 

- Уміння використовувати базові знання з підприємництва, торгівлі і біржової 

діяльності й уміння критичного мислення, аналізу та синтезу в професійних цілях. 

- Здатність мати навички письмової та усної професійної комунікації державною й 

іноземною мовами. 

- Здатність використовувати сучасні комп’ютерні і телекомунікаційні технології 

обміну та розповсюдження професійно спрямованої інформації у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності. 

- Уміння організовувати пошук, самостійний відбір, якісну обробку інформації з 

різних джерел для формування банків даних у сфері підприємництва, торгівлі та біржової 

діяльності. 

- Уміння працювати в команді, мати навички міжособистісної взаємодії, які 

дозволяють досягати професійних цілей. 

- Здатність демонструвати підприємливість в різних напрямах професійної 

діяльності та брати відповідальність за результати. 

- Здатність застосовувати одержані знання й уміння для ініціювання та реалізації 

заходів у сфері збереження навколишнього природного середовища і здійснення безпечної 

діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

- Здатність демонструвати здатність діяти соціально відповідально на основі 

етичних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства. 

- Здатність демонструвати базові й структуровані знання у сфері підприємництва, 

торгівлі та біржової діяльності для подальшого використання на практиці. 

- Здатність володіти методами та інструментарієм для обґрунтування 

управлінських рішень щодо створення й функціонування підприємницьких, торговельних 

і біржових структур. 

- Уміння використовувати знання форм взаємодії суб’єктів ринкових відносин для 

забезпечення діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур. 

- Уміння застосовувати інноваційні підходи в підприємницькій, торговельній та 

біржовій діяльності. 

- Здатність оцінювати характеристики товарів і послуг у підприємницькій, 
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торговельній та біржовій діяльності за допомогою сучасних методів. 

- Уміння вирішувати професійні завдання з організації діяльності 

підприємницьких, торговельних та біржових структур і розв’язувати проблеми у кризових 

ситуаціях з урахуванням зовнішніх та внутрішніх впливів. 

- Здатність володіти основами обліку та оподаткування в підприємницькій, 

торговельній і біржовій діяльності. 

- Здатність застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з 

урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. 

- Здатність застосовувати знання й уміння для забезпечення ефективної організації 

зовнішньоекономічної діяльності підприємницьких, торговельних та біржових структур з 

урахуванням ринкової кон’юнктури і діючих правових норм. 

- Здатність володіти основами бізнес-планування, оцінювання кон’юнктури ринків 

та результатів діяльності підприємницьких, торговельних і біржових структур з 

урахуванням ризиків. 
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ЗМІСТ ПРОГРАМИ 

 

 КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Закономірності формування організаційних структур управління 

комерційною діяльністю.  

Організаційні форми промислового підприємства та його об'єднань. Суть і зміст 

комерційної діяльності. Чинники, що впливають на розвиток комерційної діяльності. 

Поняття суб'єкта комерційної діяльності. Види суб'єктів комерційної діяльності. Суть й 

особливості організаційно-правових форм господарювання юридичних осіб. 

 

Структура комерційних служб підприємств та їх основні функції.  

Основні елементи організації комерційної діяльності. Організаційні структури 

комерційних служб підприємства та координація їх діяльності. Основні аспекти 

формування організаційної структури комерційних служб. Технічні та економічні 

фактори, що впливають на організаційну структуру комерційних служб. Організаційна 

структура відділів збуту, маркетингу та матеріально-технічного забезпечення. 

 

Планування матеріального забезпечення підприємства.  

Розробка плану постачання промислового підприємства, баланс матеріально-

технічного забезпечення. Вивчення ринку та розробка стратегії забезпечення 

підприємства сировиною та матеріалами. Прямі та непрямі методи вивчення ринку 

сировини і матеріалів. 

 

Організація господарських зв’язків та вибір потенціального постачальника. 

Розробка плану закупівель матеріальних ресурсів. Методи встановлення потреби в 

матеріальних ресурсах. Заготівельна політика, функціональні можливості матеріалу, 

вартісний аналіз. Ліміт відпуски матеріалу, норми та нормативи витрати матеріальних 

ресурсів. Критерії вибору постачальника. Ціна матеріальних ресурсів. Основні форми 

розрахунків при закупівлі матеріальних ресурсів 

 

Комерційна діяльність по збуту продукції промислового підприємства.  

Форми і порядок розрахунків підприємств зі своїми контрагентами. Платіжні 

доручення. Сегментування ринку. Розробка каналів збуту та пошук потенціальних 

клієнтів. Планування збуту продукції. 

 

Організаційні форми комерційно-посередньої діяльності  

Посередницька діяльність юридичних осіб. Необхідні умови посередницької 

діяльності. Науково-інформативні ресурси та прибутковість комерційно-посередньої 

діяльності. 

 

Основні принципи й зміст стратегічного планування торгівельнопосередньої 

фірми. 

Внутрішньофірмове планування. Система довгострокового планування. Основні 

принципи та етапи стратегічного формування комерційно-посередньої діяльності. Основні 

завдання оптово-посередницької фірми на перспективу. Диверсифікація напрямків 
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посередницької діяльності підприємства. Оперативний бізнес-план. Ціноутворення у 

здобутої діяльності. Ризики у комерційної діяльності. 

 

Роль посередників в зовнішньоекономічної діяльності підприємства.  

Маркетингова діяльність. Міжнародні комерційні операції. Суб'єкти та об'єкти 

міжнародних комерційних операцій. Основні та забезпечуваючі міжнародні комерційні 

операції. 

 

Лізингові операції як різноманітність орендних відносин.  

Основні види і форми оренди. Особливості міжнародної оренди. Лізинг. Суб'єкти 

лізингових операцій. Основні форми та види міжнародної оренди.  

 

Основні показники ефективного розвитку комерційної діяльності торгівельно-

посереднього підприємства.  

Прибуток підприємства. Ефективність комерційної діяльності. Формування 

кінцевих результатів і ефективності комерційної діяльності. Економічний ефект. 

Соціальний ефект. Локальний ефект. Народногосподарський ефект. Критерії та показники 

ефективності комерційної діяльності. Чистий прибуток. Доходи та витрати. 

Рентабельність діяльності. Показники ефективності використання основних засобів й 

товарних ресурсів. 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БІЗНЕСУ 

 

Теоретичні засади та основні принципи оцінювання  

Поняття оцінки та оцінювальної діяльності. Сутність економічного оцінювання. 

Визначення терміну "оцінка". Роль оцінювання в економічній життєдіяльності. 

Класифікація оцінки. Основні принципи класифікації оцінки. Необхідність визначення 

різних видів оцінки. Програмно-тестові та експертні оцінки. Колективні та індивідуальні, 

точні та приблизні оцінки. Епізодичні та періодичні оцінки. Сутність суспільних та 

локальних, простих та складних видів оцінки. Статистична та нестатистична оцінка. 

Взаємозв’язок між різними видами оцінки, переваги та недоліки кожного з видів. 

Принципи оцінювання. Конструювання та використання показників. Сутність та основні 

характеристики принципів оцінювання. Класифікація основних принципів оцінювання. 

Визначення терміну "показник". Основні функції показників. Вимоги, які пред’являють до 

показників 

 

Інформаційне забезпечення оцінки бізнесу 

Інформація для оцінки бізнесу: види, класифікація, вимоги до складу та структури. 

Система необхідної для оцінки бізнесу інформації. Зовнішня і внутрішня інформація, її 

класифікація, вимоги до складу та структури. Достовірність та повнота інформаційної 

бази оцінки. Фінансова звітність – основа інформаційної бази вартісної оцінки. Фінансова 

звітність – основа інформаційної бази вартісної оцінки. Обмеженість фінансової звітності 

українських підприємств. Міжнародні стандарти обліку і звітності, особливості їх 

застосування при оцінці українських компаній. Прогнозування як елемент оцінки бізнесу. 

Основні методи аналізу і коригувань фінансової звітності з метою оцінки бізнесу. 

Прогнозування, як невід'ємний елемент оцінки бізнесу. 
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Методика оцінювальної діяльності 

Випадки проведення оцінки майна. Методичне регулювання оцінки майна. 

Підстави проведення оцінки майна. Набуття права на заняття оціночною діяльністю 

відповідно до законодавства України. Професійна підготовка оцінювачів. Державний 

реєстр оцінювачів. Сертифікат суб’єкта оціночної діяльності. Права та обов’язки 

оцінювачів і суб’єктів оціночної діяльності. 

 

Оцінка об’єктів у матеріальній формі  

Сутність та загальна характеристика оцінки будівель та споруд. Поняття та ознаки 

нерухомості. Необхідність використання класифікацій нерухомості. Загальна класифікація 

нерухомості. Сутність процесів накопичення та дисконтування. Оцінка доходної 

нерухомості. Аналіз фінансових коефіцієнтів, які використовуються при оцінці об’єктів 

нерухомого майна. Оцінка вартості нерухомості: сутність та необхідність. Основні 

аспекти оцінки машин та споруд. Об’єкти оцінки машин та обладнання. Основні підходи 

до визначення експертної вартості машин і обладнання: витратний, дохідний, 

порівняльний. Оцінка транспортних засобів. Поняття транспортних засобів. Принципи 

оцінки автотранспортних засобів. Характеристика різних підходів до оцінювання 

транспортних засобів, їх використання 

 

Оцінка нематеріальних активів  

Класифікація нематеріальних активів. Сутність поняття нематеріальних активів. 

Поняття інтелектуальної праці. Основні види нематеріальних активів. Ознаки 

нематеріальних активів. Класифікація нематеріальних активів за групами. Ціноутворення 

на нематеріальні активи. Підходи до визначення цін на нематеріальні активи. 

Різноманітність методик ціноутворення на нематеріальні активи. Узагальнений підхід до 

ціноутворення на нематеріальні активи. Методика оцінки нематеріальних активів. Основні 

етапи та процедури оцінювальної діяльності нематеріальних активів. Формування 

необхідної інформаційної бази для проведення оцінки нематеріальних активів. Вимоги до 

складення звіту про оцінку нематеріальних активів. Методичні підходи до оцінки 

нематеріальних активів. Необхідність використовування різних підходів до оцінки. 

Характеристика основних підходів до оцінки нематеріальних активів: витратного; 

порівняльного; підходу, що базується на капіталізації доходів. Сутність методів оцінки 

нематеріальних активів. Загальна характеристика та принципи застосування методів 

оцінки нематеріальних активів 

 

Поняття і цілі оцінки бізнесу 

Поняття оцінки бізнесу. Особливості бізнесу, як об’єкта оцінювання. Необхідність і 

цілі оцінки бізнесу. Види вартості, які визначаються при оцінці бізнесу. Визначення 

причини і цілі проведення робіт з оцінки. Джерела формування доходу при використанні 

підприємства: доход від діяльності підприємства; дохід від розпродажу активів 

підприємства. Вартість діючого підприємства. Вартість підприємства за активами. 

Характеристика найбільш часто вживаних видів (стандартів) вартості: ринкової, 

інвестиційної, ліквідаційної. Фактори, що впливають на величину вартості бізнесу. 

Основні фактори, що сприяють визначенню вартості бізнесу: попит, поточний і майбутній 

дохід оцінюваного бізнесу; час; ризик отримання доходів; контроль над бізнесом; ступінь 
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ліквідності активів, обмеження, співвідношення попиту та пропозиції на аналогічні 

об’єкти. Взаємодія факторів, що впливають на величину вартості бізнесу. Підходи і 

методи, які використовуються для оцінки бізнесу. Характеристика прибуткового, 

витратного і порівняльного підходів до оцінки бізнесу. Основні методи доходного 

підходу. Характеристика методів витратного підходу. Сутність та використання методів 

порівняльного підходу. Використовування методів оцінювання в практичній діяльності. 

 

Оцінка системи управління потенціалом підприємства  

Забезпеченість підприємства трудовими ресурсами. Оцінка ресурсного 

забезпечення діяльності підприємства. Використання виробничого потенціалу 

підприємства. Оцінка ефективності системи управління. Характеристика основних 

елементів системи управління на підприємстві. Принципи організації управління. 

Послідовність оцінки системи управління підприємством. Оцінка рівня економічної 

безпеки підприємства. Поняття економічної безпеки підприємства. Основні види 

економічної безпеки. Чинники, які необхідно вважати при оцінці загроз діяльності 

підприємства. Фактори, що впливають на стан функціональної складової економічної 

безпеки підприємства. Фактори, що впливають на оцінку рівня корпоративної культури 

підприємства. Поняття корпоративної культури підприємства. Аналіз факторів 

корпоративної культури. Механізм оцінки корпоративної культури 

 

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. 

 

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. 
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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. 

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 із 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 
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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 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 
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№ 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. 

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. 

 

ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА БІРЖОВІ ОПЕРАЦІЇ 

 

Валютний ринок і його структура.  

Поняття та призначення валютного ринку. Види валютних ринків. Види операцій 

на валютних ринках. Котирування валют. Валютна позиція валютного оператора та 

принципи її регулювання. Поняття валютного ризику, який супроводжує валютні операції. 

Класифікація валютних ризиків. Загальні підходи до управління валютними ризиками. 

Міжбанківський валютний ринок та валютна біржа. Ринок FOREX. Технічний та 

фундаментальний аналіз на ринку FOREX. 

 

Причини появи та механізм функціонування міжнародного валютного ринку 

Міжнародні, регіональні та національні валютні ринки. Об’єктивна необхідність та 

економічна сутність міжнародного валютного ринку. Призначення, місце та роль 

міжнародного валютного ринку у сучасній світогосподарській системі. Учасники 

міжнародного валютного ринку. 

 

Валютні операції та їх класифікація.  

Поняття та види валютних операцій. Поточні торговельні і неторговельні валютні 

операції. Класифікація валютних операцій банків. 
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Валютні операції з негайною поставкою. Конверсійні операції на валютному 

ринку спот. Види та цілі конверсійних операцій. Валютні угоди тод, том та спот. Курс 

спот та фактори, що впливають на його величину. Практика укладання угод на ринку 

поточних конверсійних операцій.  

 

Термінові валютні операції.  

Валютні операції на строковому ринку. Сутність, цілі і види форвардних 

контрактів. Форвардний курс, принципи його формування, особливості та фактори, що 

впливають на його динаміку. Операції з валютними ф’ючерсами. Особливості 

функціонування ф’ючерсного ринку. Відмінності ф’ючерсів від форвардів. Операції із 

опціонами на валюту. Види валютних опціонів.  

 

Валютні операції своп.  

Валютні свопи та практика укладання угод своп. Види валютних свопів. Цілі 

використання валютних свопів. Процентні свопи, їх види та характеристика. 

 

Валютний ринок України.  

Учасники валютного ринку в Україні. Національний банк України, уповноваженні 

комерційні банки та фінансові установи, резиденти та нерезиденти. Вимоги, що 

висуваються до учасників валютного ринку України.  

 Класифікація валютних операцій, що здійснюються в Україні. Структура 

валютного ринку України. Особливості організації валютних ринків в Україні. Поняття 

«валютні цінності, національна та іноземна валюта, розрахункові документи та монетарні 

метали» згідно валютного законодавства України. Конверсійні операції та 

кореспондентські відносини з іноземними банками. Регулювання валютних операцій. 

Поняття державного валютного регулювання і його значення. Національні органи 

валютного регулювання. Види валютного регулювання (пряме і непряме). Методи 

валютного регулювання в Україні. Валютні обмеження і практика їх застосування в 

Україні і в світі. 

 

Регулювання біржової діяльності та бірж  

Сутність та значення державного регулювання біржової торгівлі. Регулювання 

діяльності товарних бірж в Україні. Законодавче регулювання оподаткування біржової 

торгівлі. Державне регулювання біржової торгівлі в країнах з ринковою економікою. 

 

Біржові угоди  

Сутність біржової угоди з юридичної, організаційної, економічної й етичної сторін. 

Характерні ознаки та складові біржових угод. Характеристика біржових угод залежно від 

біржового активу. Види біржових угод на ринку реального товару. Види угод з правами на 

товар. Спортові та види форвардних угод. Види угод на ф'ючерсному ринку. Поняття та 

види біржових та позабіржових деривативів. Ф'ючерсні контракти. Товарні, фінансові, 

валютні ф’ючерси. Ф'ючерси з конкретною та абстрактною базою. Короткострокові та 

довгострокові ф'ючерси. 

 

Учасники біржових операцій та технологія біржової торгівлі  
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Засновники та члени бірж, їх права і обов’язки. Учасники біржових сесій. Біржові 

посередники: брокери та дилери. Місце і роль брокерських фірм і незалежних брокерів на 

біржах. Організаційна структура, принципи діяльності брокерських фірм. Ліцензування 

брокерської та дилерської діяльності. Брокерські функції, права та обов'язки. Дилерська 

діяльність. Принципи. Сутність. Економіка брокерської діяльності. Ефективність 

брокерської діяльності. Оцінювання фінансового стану брокерської контори. Організація 

брокерських послуг під час здійснення строкових угод. Система оплати брокерських 

послуг. Особливості організації посередницької діяльності на міжнародних ф’ючерсних 

біржах. Види брокерських угод. Система положень, яка регулює і регламентує біржову 

торгівлю. Організація біржових торгів. Види та форми біржових аукціонів. Технологія 

біржової торгівлі на вітчизняних товарних біржах. Порядок і послідовність операцій на 

вітчизняних товарних біржах. Типові правила біржової торгівлі. Особливості формування 

та подання заявок на біржові торги. Функції маклера в біржовому залі. Умови оформлення 

біржових контрактів на вітчизняних біржах. Організація біржової торгівлі на ф'ючерсних 

біржах. Прогресивні технології біржової торгівлі на сучасних світових біржах. Типова 

структура операційної зали і види секцій на ф'ючерсних біржах. Поняття біржової та 

позабіржової сесій. Види жестів у біржовій торгівлі. Типові види заявок на товарних 

біржах. 

 

Організаційні аспекти біржової справи та торгівлі  

Види цін на біржовому ринку. Принципи формування цін на біржові товари. 

Сутність та функції клірингу і розрахунків. Роль і основні засади створення та 

функціонування клірингової палати. Загальна характеристика клірингу та розрахунків. 

Історія, передумови виникнення та сутність ф'ючерсної торгівлі. Роль і місце ф'ючерсних 

бірж у ринковій економіці. Технологія біржової ф'ючерсної торгівлі. Порядок укладання 

та виконання угод на купівлю–продаж ф'ючерсних контрактів. Поняття маржі. Початкова, 

варіаційна і підтримувальна маржа. Сутність біржових опціонів. Визначення та мета 

хеджування. Хеджери. Види і техніка хеджування. 
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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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