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ВСТУП 
  

 Програма фахових випробувань абітурієнтів на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, спеціальності  072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» охоплює всі основні вимоги до 

підготовки абітурієнтів. Для успішного вивчення фахових дисциплін в 

інституті потрібно мати міцні і систематичні знання з дисциплін: «Фінанси 

підприємств», «Бухгалтерський облік», «Економіка підприємства». 

 У запропонованій програмі стисло наведено зміст тем дисциплін, де 

вказано основний понятійний апарат, яким повинен володіти абітурієнт. Також 

наводиться перелік основних питань з кожної дисципліни, що виносяться на 

вступне випробування. Цей перелік дасть можливість абітурієнту 

систематизувати свої знання та допоможе зорієнтуватися, на які питання треба 

звернути увагу при підготовці до вступного випробування. 
 

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ 
 

Абітурієнти повинні: 

- знати сутність, функції фінансів підприємств; механізм і методи 

фінансової діяльності підприємств; організацію грошових розрахунків 

підприємств; характеристику та склад грошових надходжень підприємств;  

сутність прибутку та порядок його формування і розподілу; склад, структуру, 

джерела формування оборотних коштів; необхідність і суть кредитування 

підприємств;  систему показників оцінки ефективності використання основних 

засобів; необхідність і значення фінансового стану підприємства;  основні 

аспекти фінансового планування підприємств; суть, функції та значення 

бухгалтерського обліку; види, предмет і метод обліку; поняття про 

бухгалтерський баланс, його структуру, типи змін; побудову рахунків, 

узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку; бухгалтерські 

документи, їх класифікацію, організацію документообороту та порядок 

проведення інвентаризації; класифікацію рахунків бухгалтерського обліку; 

поняття та роль облікових регістрів у бухгалтерському обліку, їх класифікацію, 

матеріальні носії облікової інформації, форми бухгалтерського обліку та форми 

звітності; сутність основних економічних категорій та понять; економічний 

механізм та стратегії діяльності підприємства в сучасних умовах 

господарювання; склад, характеристику, особливості та значення основних 

виробничих факторів господарської діяльності підприємств; методику 

планування показників господарсько-фінансової діяльності; механізм 

формування та визначення ефективності діяльності підприємства; 

- уміти користуватися технікою фінансових розрахунків; вирішувати 

ситуації з кредитування підприємств; оцінювати фінансовий стан підприємства 

та ефективність використання оборотних коштів; групувати засоби за складом і 

джерелами їх утворення; складати бухгалтерський баланс; відображати на 

рахунках бухгалтерського обліку господарські операції; розрахувати основні 
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показники формування та використання виробничих фондів діяльності 

підприємства; визначати результати фінансово-економічної діяльності 

підприємства. 
 

ОПИС ОСНОВНИХ ТЕМ  

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

Сутність і основи організації фінансів підприємств. Організація грошових 

розрахунків підприємств. Формування і використання прибутку. 

Оподаткування підприємств. Оборотні кошти та їх організація на 

підприємствах. Кредитування підприємств. Оцінювання фінансового стану 

підприємств. Фінансове планування на підприємствах.  
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації. Предмет і метод 

бухгалтерського обліку. Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського 

обліку і подвійний запис. Первинне спостереження, документація та 

інвентаризація. План рахунків бухгалтерського обліку. Форми бухгалтерського 

обліку. Облік господарських процесів. Основи бухгалтерської звітності.  
 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Підприємство в сучасній системі господарювання. Трудові ресурси. 

Капітал, виробничі фонди та нематеріальні ресурси. Інноваційно-інвестиційна 

діяльність підприємства. Система планування на підприємстві. Організація 

виробництва та його обслуговування. Продукція: сутність, різновиди та 

конкурентоспроможність. Витрати підприємства. Результативність діяльності 

підприємства. Антикризова діяльність підприємства. 
 

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСЯТЬСЯ НА ВСТУПНЕ 

ВИПРОБУВАННЯ 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

1. Сутність, функції та завдання фінансів підприємств.  

2. Зовнішні та внутрішні фінансові відносини діяльності  підприємств. 

3. Поняття фінансової діяльності підприємств. Механізм фінансової 

діяльності  підприємств.   

4. Методи організації фінансової діяльності підприємств.  

5. Суть та форми  грошових розрахунків в організації виробничо-

господарської діяльності підприємств.  

6. Види банківських рахунків і порядок їх відкриття.  

7. Економічна характеристика і склад грошових надходжень підприємств. 

8. Дохід (виручка) від реалізації продукції, робіт і послуг.  Чинники, що 

впливають на розмір виручки  від реалізації продукції.  

9. Доходи від фінансово-інвестиційної та іншої діяльності. 

10. Суть прибутку. Порядок формування прибутку підприємств. 

11. Розподіл і використання прибутку підприємства. 

12. Поняття рентабельності, її види та показники. 

13. Поняття про систему оподаткування, принципи її побудови. 
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14. Класифікація податків, їх функції. 

15. Вплив податків на фінансово-господарську діяльність підприємства. 

16. Суть оборотних коштів і їх організація.  Склад і структура оборотних 

коштів. Джерела формування коштів. 

17. Показники ефективності використання оборотних коштів. 

18. Поняття норм і нормативів обігових коштів.  

19. Методи визначення потреби в оборотних коштах.  

20. Необхідність та сутність кредитування підприємств. Види кредитів, що 

надаються підприємствам. 

21. Види банківського кредиту, їх характеристика. 

22. Умови та порядок отримання банківського кредиту. 

23. Порядок погашення банківського кредиту підприємством. 

24. Небанківське кредитування підприємств. 

25. Суть основних засобів та їх відтворення. 

26. Показники стану та ефективності використання основних засобів. 

27. Сутність, мета та завдання оцінки фінансового стану підприємства. 

28. Ознаки фінансової стабільності організацій і підприємств. 

29. Зміст, мета й завдання фінансового планування. 

30. Принципи і методи фінансового планування. 
 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

1. Суть функції та значення бухгалтерського обліку. 

2. Види господарського обліку.  

3. Вимірники, що застосовуються в обліку.  

4. Внутрішні та зовнішні користувачі бухгалтерської інформації. 

5. Організація та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві.  

6. Облікова політика, завдання та вимоги до бухгалтерського обліку. 

7. Предмет і об’єкти бухгалтерського обліку. 

8. Класифікація господарських засобів за складом і розміщенням, за 

джерелами їх утворення. 

9. Елементи методу бухгалтерського обліку. 

10. Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова. Значення бухгалтерського 

балансу. 

11. Типи змін в балансі. 

12. Поняття, суть, значення та види класифікації рахунків. 

13.  Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.  

14. Бухгалтерські документи, їх класифікація.   

15. Поняття про первинне спостереження й облікові документи, їх значення і 

роль. 

16. Вимоги до змісту, структури і оформлення документів.  

17. Порядок прийняття, перевірки та бухгалтерської обробки документів. 

18. Способи виявлення та виправлення помилок в обліку: коректурний, 

сторнування, додаткових проводок. 

19. Класифікація бухгалтерських документів. 

20. Порядок організації документообороту та зберігання документів. 
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21. Інвентаризація, її види і значення. 

22. Поняття, суть та значення класифікації рахунків. 

23. Поняття плану рахунків, його зміст, взаємозв’язок між планом рахунків і 

балансом. 

24. Поняття та роль облікових регістрів у бухгалтерському обліку.  

25. Класифікація облікових регістрів за: змістом, характером записів, видом 

вимірників, формою побудови, цільовим напрямом і формою. 

26. Матеріальні носії облікової інформації, їх класифікація. Методика та 

техніка облікової реєстрації.  

27. Правила ведення облікових регістрів. 

28. Нормативні документи, що регламентують порядок облікової реєстрації 

та етапи облікової реєстрації. 

29. Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. 

30. Звітність, її роль та значення в управлінні. Склад фінансової звітності. 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

1. Визначення підприємства, цілі та напрями його діяльності. 

2. Класифікація підприємств. 

3. Поняття: "трудові ресурси", "кадри", "персонал" і "трудовий потенціал". 

Категорії персоналу підприємства.  

4. Продуктивність праці персоналу. Показники продуктивності праці. 

Методи розрахунку продуктивності праці. Фактори зростання 

продуктивності праці. 

5. Поняття "мотивація трудової діяльності". Методи мотивації. 

6. Оплата праці. Поняття "заробітна плата". Основна та додаткова заробітна 

плата. 

7. Форми та системи оплати праці, їх характеристика. 

8. Планування фонду оплати праці. 

9. Капітал, його суть та види. Поняття "виробничі фонди" та "виробничі 

засоби". Виробничі засоби: основні та оборотні, їх характеристика та 

відмітні ознаки. 

10. Оцінка основних засобів. Класифікація та структура основних засобів.  

11. Показники ефективності використання основних засобів. 

12. Оборотні засоби, їх особливості, склад і структура. Нормування 

оборотних засобів.  

13. Поняття "оборотні кошти". Ефективність використання оборотних 

коштів: коефіцієнт оборотності, коефіцієнт завантаження, тривалість 

одного обороту. 

14. Шляхи підвищення ефективності використання оборотних коштів. 

15. Поняття "нематеріальні ресурси". Інтелектуальна власність та її об'єкти. 

Поняття "нематеріальні активи". 

16. Економічна сутність, класифікація та структура інвестицій. Основні 

поняття інвестиційної діяльності, її об'єкти та суб'єкти. 
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17. Зміст інноваційної діяльності. Напрями інноваційної діяльності. 

Інноваційний процес та його види.  

18. Державне регулювання діяльності підприємства. Принципи та методи 

державного регулювання. 

19. Прогнозування діяльності підприємства. 

20. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві. 

Види планування: стратегічне, тактичне, оперативне, їх суть.  

21. Бізнес-планування, його мета. Основні розділи бізнес-плану. 

22. Інфраструктура підприємства, її поняття, види та значення. 

23. Витрати виробництва, їх характеристика та класифікація відповідно до 

П(С)БО 16 "Витрати". Класифікація витрат за різними ознаками. 

24. Кошторис виробництва. Зміст і методика його обчислення. 

25. Собівартість продукції та собівартість окремих виробів. Калькулювання 

та його місце в економічних розрахунках. Методика обчислення окремих 

статей калькуляції. 

26. Ціни в ринковій економіці, їх види. Ціноутворюючі фактори. Визначення 

цін на продукцію виробництва. 

27. Дохід і прибуток підприємства як основні показники фінансових 

результатів діяльності підприємства. Види прибутку. Джерела 

формування доходу та прибутку підприємства відповідно до стандартів 

бухгалтерського обліку.  

28. Рентабельність підприємства, її види та порядок розрахунку. 

29. Санація (фінансове оздоровлення) підприємства. Види санації. План 

санації. 

30. Поняття про банкрутство підприємства та причини його виникнення. 

Неплатоспроможність підприємства. Процедури банкрутства. Ліквідація 

збанкрутілих підприємств. 
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СТРУКТУРА ЕКЗАМЕНАЦІЙНОГО БІЛЕТУ 

Зразок 
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ЗАТВЕРДЖУЮ     

В.о. ректора  інституту  

 

_______ В. А. Драбовська        

«____» березня 2021 р                     

ЗАТВЕРДЖУЮ 

В.о. директора  фахового Коледжу   

економіки і права ВКІ 

__________ Г.О.  Мазур                                   

«____» березня 2021 р.   

 

                                                                                                                     

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 

для проведення фахових вступних випробувань для абітурієнтів, які  

вступають на денну чи заочну форму навчання на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для здобуття освітньо-

професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю: 072 

«Фінанси, банківська справа та страхування» 

 

1. Охарактеризуйте суть та форми грошових розрахунків в організації 

виробничо-господарської діяльності підприємств.  

2. Дайте характеристику методам мотивації трудової діяльності. 

3. Задача. 

Виконайте групування господарських засобів за складом і розміщенням, 

та за джерелами утворення станом на 1 грудня поточного року на підставі 

даних Вінницького м’ясокомбінату:  
                                                                                                                            (грн.) 

1. Розрахунки з оплати праці 1730,00 

2. Основні засоби  150100,00 

3. Статутний капітал  250100,00 

4. Готова продукція  86380,00 

5. Сировина 10000,00 

6. Додатковий капітал 5200,00 

7. Поточний рахунок в національній валюті  20650,00 

8. Розрахунки з постачальниками і підрядниками 18120,00 

9. Розрахунки з покупцями і замовниками 17020,00 

10. Нерозподілений прибуток 9460,00 

11. Розрахунки з іншими дебіторами 600,00  

12. Розрахунки з іншими кредиторами 140,00 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ 
 

Екзаменаційні завдання з фахових випробувань для абітурієнтів, які 

вступають на освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника для 

здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

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

себе 3 завдання, у тому числі: 

– перші 2 – теоретичні завдання; 

– третє – завдання, що потребує розв'язку. 

Всі завдання, що включені до екзаменаційних білетів мають приблизно 

однаковий рівень складності.  

Для оцінювання відповідей абітурієнтів застосовуються такі критерії та 

шкала оцінювання. 
 

Критерії оцінювання знань абітурієнтів для здобуття освітньо-професійного 

ступеня фахового молодшого бакалавра за спеціальністю:  

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

Рівні навч. 

досягнень 

Бали Абітурієнт знає 

І. Початковий 

(100-110) 

100-109 Абітурієнт частково визначає основні поняття і терміни за 

допомогою екзаменатора.  

 110-119 Абітурієнт не чітко орієнтується в основних фінансових,  

економічних та облікових категоріях. Відтворює окремі 

фінансові та бухгалтерські операції з помилками в 

математичних розрахунках. 

ІІ. Середній 

(120-140) 

120-129 Абітурієнт відтворює частину програмного матеріалу з 

фахових дисциплін, усвідомлює застосування знань для 

розв'язання практичного завдання, у відповіді можуть бути 

окремі неточності, помилки. 

 130-139 Абітурієнт має широкі загальні знання, пов'язані з 

організацією фінансів підприємства, ведення 

бухгалтерського обліку  в організаціях, розрахунку 

основних економічних показників. 

 140-149 Абітурієнт має конкретні базові знання, пов'язані з 

відмінними особливостями  обліку та фінансів в ринкових 

умовах господарювання, відображення господарських  

операцій на бухгалтерських рахунках з певними 

неточностями, недостатнє використання бухгалтерської та 

фінансової  звітності для контролю та аналізу 

господарської діяльності. 

ІІІ. Достатній 

(150-179) 

150-159 Абітурієнт засвоїв достатньо повно програмний матеріал, 

володіє заходами економічного аналізу, дає змістовні 

відповіді з питань організації фінансової діяльності 

підприємств та ведення бухгалтерського обліку.  
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 160-169 Абітурієнт має конкретні базові знання фахових 

дисциплін, вміє проводити фінансові розрахунки, 

здійснювати оцінку фінансового стану підприємства, 

складати бухгалтерський баланс, відображати  операції на 

рахунках бухгалтерського обліку. 

 170-179 Абітурієнт має значні конкретні теоретичні знання з основ 

бухгалтерського обліку, фінансів та економіки 

підприємств. На достатньому рівні володіє методикою 

визначення основних фінансових та економічних 

показників, їх використання для аналізу фінансово-

господарської діяльності підприємств, відображення  

операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

ІV. Високий 

(180-200) 

180-189 Абітурієнт вільно володіє програмним матеріалом. Вміє 

правильно обчислювати та аналізувати всі необхідні 

показники фінансово-господарської діяльності 

підприємств, має значні конкретні базові знання з ведення 

бухгалтерського обліку, володіє заходами економічного 

аналізу. 

 190-200 Абітурієнт володіє ґрунтовними теоретичними і 

практичними знаннями з фахових дисциплін. Вміє 

користуватися технікою фінансових розрахунків, 

оцінювати фінансовий стан підприємства та ефективність 

використання оборотних коштів, групувати засоби за 

складом і джерелами їх утворення, складати 

бухгалтерський баланс, відображати на рахунках 

бухгалтерського обліку господарські операції, розрахувати 

основні показники формування та використання 

виробничих фондів діяльності підприємства, визначати 

результати фінансово-економічної діяльності 

підприємства. Висловлює та аргументує власну думку 

щодо рішення практичного завдання, оцінює отриману 

інформацію. 

 

Список рекомендованої літератури 

ФІНАНСИ ПІДПРИЄМСТВ 

Базова 

1. Господарський кодекс України – К.: Атіка. – 2003. – 208 с. 

2. Податковий кодекс України. – К.: ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. – 

336с. 

3. Бердар М. М. Фінанси підприємства: навч. посіб. / М. М. Бердар. – К.: 

Центр учбової літератури, 2010. – 352 с. 

4. Корилюк О. І. Банківські операції:  навч. посіб. / О. І. Копилюк, О. М. 

Музичка. – 2-е видання. – К: Центр учбової літератури, 2012. – 536 с. 

5. Кравчук О. М. Фінансова діяльність суб’єктів підприємництва: навч. 

посіб. / О. М. Кравчук, В. П. Лещук. – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 504 

с. 



10 

 

6. Онисько С. М. Податкова система: підручник / С. М. Онисько, І. М. 

Тофан, О. В. Грицина. – Львів: Магнолія – 2006, 2013. – 351 с. 

7. Непочатенко О. О. Фінанси підприємств : навч. посіб. для студ. вузів / 

О. О. Непочатенко. – К.: ЦУЛ, 2011. – 328 с.. 

8. Полінкевич О. М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: навч. 

посіб. / О.М. Полінкевич, В.П. Лещук. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 

400 с. 

9. Рудницька О. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. / О. М. Рудницька, 

С. В. Паранчук, О. М. Чубка. – Л.: Вид-во Львів. політехніки, 2012. – 257 с. 

10. Фінанси підприємств (за модульною системою навчання): теорет.-

практ. посіб. для студ. вузів / В. П. Шило та ін. - 2-е вид. – К.: Кондор, 2011. – 

429 с. 

11. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін та ін. ; кер. кол. 

авт. і наук. ред. проф. А. М.Поддєрьогін. - 8-е вид., переробл. та допов. - К.: 

КНЕУ, 2013. – 519 с. 

Допоміжна 

1. Азаренкова Г. М. Фінанси підприємств: навч. посіб. для самост. вивч. 

дисципліни / Г. М. Азаренкова, Т. М. Журавель, Р. М. Михайленко. - 3-є вид., 

випр. і доп. – К.: Знання-Прес, 2009. – 299 с. 

2. Біла О. Г. Фінанси підприємств: навч. посіб. для студ. вузів / О. Г. Біла. 

– Л.: Магнолія – 2006, 2008. – 383 с. 

3. Білик М. Д. Фінанси підприємств. Практикум: навч. посіб. для студ. 

вузів / М. Д. Білик, Н. Д. Бабяк, О. Б. Соколова. – К. : ЦУЛ, 2008. – 196 с. 

4. Білик М. Д. Фінансовий стан підприємства: теорія, методика, практика 

/ М. Д. Білик, І. Л. Котов // Формування ринкових відносин в Україні. – 2013. – 

№ 5. – С. 86-92.   

5. Білик М. С. Грошові розрахунки підприємства: навч. посіб. для студ. 

вузів / М. С. Білик. – Л.: Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2009. –  

284 с.  

6. Василішин С. І. Економічна сутність категорії «оборотні 

засоби підприємств» / С. І. Василішин // Економіка АПК. –2013. – № 1. – С. 

147-150. 

7. Маркевич О. В. Удосконалення механізму оподаткування податком на 

прибуток підприємств в Україні / О. В. Маркевич // Фінанси України. – 2013. –

 № 3. – С. 39-49.  

8. Мединська Т. В. Податкова система: навч. посіб. / Т. В. Мединська, Н. 

І. Власюк. – Магнолія – 2006, 2012. – 424 с. 

9. Онисько С. М. Фінанси підприємств : підручник / С. М. Онисько, П. М. 

Марич. - 2-е вид., випр. і доп. – Л.: Магнолія – 2006, 2008. – 367 с.  

10. Партин Г. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. / Г.О. Партин, А.Г. 

Загородній. – Л.: ЛБІ НБУ, 2003. – 265 с.  

11. Онисько, С.М. Фінансова санація та банкрутство підприємств: 

підручник. – 2-е видання. – Львів: Магнолія – 2006, 2009. – 268 с. 

12. Скриньковський Р. М. Фінансовий стан підприємств: сутність, 

http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%9D%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE,%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%20%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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прийоми та методи проведення аналізу / Р. М. Скриньковський, Ж. В. Семчук // 

Економіка та держава. – 2014. – № 3. – С. 47-49.   

13. Слав’юк Р. А. Фінанси підприємств: підручник / Р. А. Слав'юк. – К.: 

Знання, 2010. – 550 с. 

14. Філімоненков О. С. Фінанси підприємств: підручник / О. С. 

Філімоненков, Д. І. Дема. – К.: Алерта, 2009. – 496 с. 

15. Філіна Г. І. Фінансова діяльність суб'єктів господарювання: навч. 

посіб. для студ. вузів / Г. І. Філіна. – 2-е вид., переробл. та доп. – К.: ЦУЛ, 2009. 

– 320 с. 

16. Фінанси підприємств: підручник / А. М. Поддєрьогін, М. Д. Білик, Л. 

Д. Буряк та ін. ; за ред. проф. А. М. Поддєрьогіна. – 6-те вид., перероб. та допов. 

– К.: КНЕУ, 2006. – 552 с. 

Інформаційні ресурси 

1. Положення про введення касових операцій у національній валюті в 

Україні, затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004 №637 (із 

змінами та доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0040-05 

2. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній 

валюті, затверджена Постановою Правління НБУ від 21.01.2004 №22 (із 

змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] – Режим доступу:  

zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0377-04 

3. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у 

національній та іноземних валютах, затверджена постановою Правління НБУ 

від 12.11.2003 за №492 (із змінами і доповненнями) [Електронний ресурс] – 

Режим доступу:  zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1172-03 

4. Офіційний сайт Верховної ради України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http: //portal.rada.gov.ua 

5. Офіційний сайт Президента України [Електронний ресурс] – Режим 

доступу: http: //president. gov.ua 

6. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України [Електронний ресурс] – 

Режим доступу: http: //kmu.gov.ua 

7. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України [Електронний 

ресурс] – Режим доступу: http: //sfs.gov.ua 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

Базова 

1. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” від 16.07.99 № 996-ХІV. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України “Порядок подання фінансової 

звітності” від 28.02.00 № 419. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 “Виправлення 

помилок і зміни у фінансових звітах”: Наказ Міністерства фінансів України від 

28.05.99 № 137. 

4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 “Основні засоби”: 

Наказ Міністерства фінансів України від 27.04.00 № 92. 

http://80.91.174.172/CGI/irbis64r_11/cgiirbis_64.exe?LNG=&Z21ID=&I21DBN=KNIGA&P21DBN=KNIGA&S21STN=1&S21REF=3&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B2%27%D1%8E%D0%BA,%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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5. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 “Запаси”: Наказ 

Міністерства фінансів України від  21.10.99 №. 246. 

6. Інструкція про  застосування плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталів, зобов’язань і господарських операцій підприємств і 

організацій: Наказ Міністерства Фінансів України від 30.11.99 № 291. 

7. Інструкція з інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, 

товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків: 

Наказ Міністерства Фінансів України від 26.08.94 № 202/412. 

8. Блакита Г.В.  Бухгалтерський облік: практикум : навч. посіб. для студ. 

навч. закл. / Г. В. Блакита, Н. О. Ромашевська. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 

151 с. 

9. Бухгалтерський облік (загальна теорія): навч. посіб. для студ. вузів / В. 

І. Бачинський [та ін.]. – Л. : Магнолія 2006, 2010. – 319 с.  

10. Бухгалтерський облік та оподаткування: навч. посіб. / Нац. ун-т 

"Львівська політехніка" ; за ред. : Р. Л. Хом'яка, В. І. Лемішовського. – Л. : 

Ажур, 2010.  

11. Давідов Г. М. Звітність підприємств : навч. посіб. / Г. М. Давідов, Н. 

С. Шалімова – К. : Знання, 2010. – 623с. 

12. Лень В. С. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика: навч. 

посіб. для студ. вузів / В. С. Лень, В. В. Гливенко.– Т. : Навч. кн.-Богдан, 2012. 

– 752 с.  

13. Плиса В. Й.    Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студ. вузів / В. Й. 

Плиса, З. П. Плиса. – К. : Каравела, 2010. – 480 с.  

14. Просянюк Н. О.    Бухгалтерський облік. Теоретичні основи: навч. 

посіб. / Н. О. Просянюк, В. В. Кірсанова, М. О. Ананська ; за ред. : С. В. 

Філіппової. – Х. : Бурун Книга, 2010. 

15.  Садовська І. Б. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вузів / І. 

Б. Садовська, Т. В. Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : ЦУЛ, 2013. –688 с. 

16.  Стельмащук М. С. Бухгалтерський облік: теорія, практика, тренінг: 

навч. посіб. / А. М. Стельмащук ; Хмельниц. екон. ун-т. – Л. : Новий Світ-2000, 

2011. – 679 с.  

17. Шило В. П.    Бухгалтерський облік: концептуальні основи теорії: 

навч.-практ. посіб. для студ. вузів / В. П. Шило, Н. І. Верхоглядова, С. Б. Ільіна  

– К. : Кондор, 2011.  

Допоміжна 

1. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вузів / за заг. ред. : Ю. А. 

Вериги. – К. : ЦУЛ, 2008. – 396 с.  

2. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вузів / ред. В.І. Савич. - 

2-е вид. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 272 с.  

3. Бухгалтерський облік (теорія) : навч. посіб. / М. Г. Михайлов [та ін.]. – 

К. : ЦУЛ, 2007. – 248 с.  

4. Бухгалтерський облік : основи обліку. Фінансовий облік. 

Внутрішньогосподарський (управлінський)облік: Навч. посіб. / В.В. Сопко, З. 

Гуцайлюк, М. Щирба, М. Бенько. – Т.: Астон, 2005. – 496 с.  
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5. Грабова Н.М. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посібн. для ВНЗ. – 

6-те вид., перероб. і доп. – К.:  А.С.К., 2002. 

6. Загородній А. Г.    Бухгалтерський облік. Основи теорії та практики: 

підручник / А. Г. Загородній, Г. О. Партин, Л. М. Пилипенко. – К. : Знання, 

2009. – 422 с.  

7. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підруч. для студ. вузів / О. В. 

Лишиленко. – К. : ЦУЛ, 2009. – 670 с.  

8. Нашкерська Г. В. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для вузів / Г.В. 

Нашкерська. – К. : Центр навчальної літератури, 2004. – 464 с.  

9. Сахарцева І. І. Бухгалтерський облік : навч. посіб. з викон. практ. 

задач / І. І. Сахарцева, Г. А. Семенов, Г. М. Бескоста ; за ред. : І. І. Сахарцевої. - 

2-е вид., доп. і переробл. – К. : Кондор, 2009. –556 с. 

10.  Серікова Т. М. Бухгалтерський облік: навч. посіб. для студ. вузів / 

Т.М. Сєрікова, В.Д. Понікаров. - 2-е вид., випр. і доп. – Х. : ІНЖЕК, 2006. – 392 

с.  

11. Стельмащук А. М. Бухгалтерський облік : навч. посіб. для студ. вузів / 

А. М. Стельмащук, П. С. Смоленюк. – К. : ЦУЛ, 2007. – 528 с.  

12. Теорія бухгалтерського обліку: Збірник задач і вправ. – 4-те вид., 

перероб. і доп. / За ред. Ф.Ф.Бутинця. – Житомир, 2006. 

13. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Навч.посібн. для ВНЗ. – 

К.: Знання-Прес, 2004. 

Інформаційні ресурси 

1. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського 

обліку малими підприємствами [Електронний ресурс].: [затв. наказом 

Міністерства фінансів України від 15.06.2011 р. № 720] – Режим доступу: 

http://www.minfin.gov.ua  

2. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій суб’єктів малого підприємництва [Електронний 

ресурс]. : [затв. наказом Міністерства фінансів України від 76 19.04.2001 р. № 

186, зі змін і доп.] – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua 

3. Положення про реєстрацію платників податку на додану вартість 

[Електронний ресурс]. : [затв. наказом Міністерства фінансів України від 

14.11.2014 р. № 1130, зі змін. і доп.] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua 

4. Порядок ведення реєстру виданих та отриманих податкових 

накладних [Електронний ресурс].: [затв. наказом Міністерства фінансів України 

від 22.09.2014 р. № 958] – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua 

 

ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА 

Базова 

1. Господарський кодекс України – К.: Атіка. – 2003. – 208 с. 

2. Податковий кодекс України. – К.: ДП «ІВЦ ДПА України», 2010. – 

336с. 

3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 “ Дохід ”: Наказ 

Міністерства фінансів України від 29.11.99 № 290. 
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4. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 “ Витрати ”: Наказ 

Міністерства фінансів України від 31.12.99 № 318. 

5. Гринчуцький  В.І. Економіка підприємства: навч. посіб. / В. І. 

Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б. В. Погріщук. – К.: ЦУЛ, 2012. – 304 с. – ІSBN 

978-611-01-0309-1. 

6. Економіка підприємства: навч. посіб. / А. В. Гримак [та ін.]. – Л.: 

Новий Світ-2000, 2012. – 439 с.  

7. Економіка підприємства : навч. посіб. / Нац. ун-т "Юридична академія 

України ім. Я. Мудрого"; за заг. ред. Л. С. Шевченко. – Х.: Право, 2012. – 208 с.  

8. Захарченко В . І.  Економіка підприємства. Теорія : навч. посіб. / В. І. 

Захарченко, М. М. Меркулов, О. В. Балахонова. – Л.: Магнолія 2006, 2012. – 

323 с. 

9.  Захарченко В . І.  Економіка підприємства. Практикум (збірник задач 

і виробничих ситуацій): навч. посіб. для студ. вузів / В. І. Захарченко, М. М. 

Меркулов, Л. В. Ширяєва. – К.: ЦУЛ, 2012. – 144 с.  

10. Небава М. І. Економіка та організація виробничої діяльності 

підприємства: навч. посіб. Ч. 1. Економіка підприємства / М. І. Небава, О. О. 

Адлер, О. Й. Лесько. – Вінниця: ВНТУ, 2011. – 117 с.  

11. Петренко М. І. Економіка підприємства: навч. посіб. / М.І. Петренко, 

А. Г. Драбовський, В. М. Петренко. – Вінниця: Консоль, 2010. – 510 с. 

12. Причепа І. В.    Економіка підприємства: самостійна та індивідуальна 

робота студентів: навч. посіб. / І. В. Причепа, Л. П. Руда. – Вінниця: ВНТУ, 

2014. – 144 с. 

Допоміжна 

1. Блонська В. І. Економіка підприємства: теорія і практикум: навчальний 

посібник / Блонська В. І., Васильців Т. Г., Гринкевич С. С., Заярна Н. М., 

Качмарик Я. Д., Масленніков О. Ю., Міценко Н. Г., Маринич І. А., Ященко О. І. 

– Львів:”Магнолія 2006”, 2008. – 688 с. 

2. Грабовецький Б. Є.    Економіка підприємства : навч. посіб. / Б. Є. 

Грабовецький, Т. М. Пілявоз. – Вінниця : ВНТУ, 2009. – 249 с. 

3. Економіка підприємства : навч. посіб. / ред. А.В. Калина. – К.: МАУП, 

2006.  

4. Економіка підприємства: підручник / за ред. : А. В. Шегди. – К.: 

Знання, 2006. – 614 с. – Бібліогр.: с. 610-614.  

5. Економіка підприємства: підручник / ред. Й.М. Петрович. – 2-е вид., 

випр. – Л.: Магнолія 2006, 2007. – 580 с.  

6. Іванілов О. М. Економіка підприємства : підруч. для студ. вузів / О. С. 

Іванілов. – К.: ЦУЛ, 2009. – 728 с.  

7. Мацибора В. І.    Економіка підприємства : навч. посіб. для студ. вузів 

/ В. І. Мацибора, В. К. Збарський, Т. В. Мацибора. – К. : Каравела, 2008. – 312 с.  

8. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: навчальний посібник / 

Покропивний С. Ф., Швиданенко Г. О., Федонін О. С., Колот В. М., Павленко І.  
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А. 3-є видання. – К.: КНЕУ, 2008.  

9. Примак Т. О.    Економіка підприємства: навч. посіб. / Т. О. Примак. – 

4-е вид., стер. – К.: Вікар, 2006.  

10. Сідун В. А.    Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / 

В.А. Сідун, Ю.В. Пономарьова. – 2-е вид., переробл. і доп. – К.: Центр 

навчальної літератури, 2006. – 356 с.  

11. Федорова  В.А. Економіка підприємств та міжнародних компаній. / 

В.А. Федорова, О.А. Соловйова. – К.:Центр навч. літератури, 2008. – 232 с. 

12. Шваб Л. І.    Економіка підприємства: навч. посіб. / Л.І. Шваб. – К.: 

Каравела, 2004. – 564 с.  

13. Чорна Л. О. Економіка підприємства: навч. посіб. для студ. вузів / Л. 

О. Чорна, Н. В. Корж, І. В. Левицька. – Вінниця: Едельвейс і К, 2008. – 369 с.  

Інформаційні ресурси 

1. Закон України  «Про оплату праці» [Електронний ресурс].: № 108/95. 

– Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua  

2. Закон України  «Про ціни і ціноутворення» [Електронний ресурс].: [№ 

5007. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua  

3. Закон України «Про цінні папери та фондовий ринок» № 3480-ІУ. 

[Електронний ресурс].  – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3480-15 

4. Закон України «Про акціонерні товариства» № 514-УІ. [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/514-17 

5. Закон України «Про антимонопольний комітет України» від 26.11.93 

№ 3659 ХІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/3659-12 

6. Закон України «Про захист від недобросовісної конкуренції» від 

07.06.96 № 236/96-ВР.[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/236-96  

7. Закон України «Про захист економічної конкуренції» від 11.01.2001 

№ 2210-ІІІ. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2210-14 
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