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І ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Вивчення навчальних дисциплін комплексного державного екзамену має
на меті опанування офіцерами-фінансистами практичними навичками в галузі
економіки, формування у слухачів теоретичних знань і практичних навичок в
галузі ведення бухгалтерського обліку та внутрішнього аудиту у Збройних
Силах України; формування теоретичних і практичних навичок, достатніх для
виконання службових обов’язків за посадами, передбаченими в фінансовоекономічній службі та бухгалтерії розпорядника коштів другого рівня,
забезпечення виконання різноманітних завдань життєдіяльності військ
відповідно до кваліфікації офіцера військового управління тактичного рівня
та практичного оволодіння необхідними знаннями зі спеціальності за фахом
для виконання функціональних обов’язків в умовах сучасного бою.
У результаті вивчення навчальної дисципліни “Актуальні питання
бухгалтерського обліку та аудиту в Збройних Силах України” слухачі
повинні:
знати:
- основи організації та ведення бухгалтерського обліку у отримувачів та
розпорядників бюджетних коштів другого ступеню;
- порядок організації та розподіл обов’язків у бухгалтерії розпорядника
коштів другого ступеня;
- організацію роботи з фінансування та виконання кошторису
розпорядником бюджетних коштів 2-го ступеню;
- облік операцій по коштах загального та спеціального фонду;
- облік дебіторської та кредиторської заборгованості;
- систему державного фінансового контролю;
- міжнародні стандарти побудови системи внутрішнього фінансового
контролю;
- стандарти внутрішнього аудиту;
- організацію та порядок здійснення аудиторської перевірки;
- порядок проведення аудиту ефективності, аудиту відповідності та
фінансового аудиту
уміти:
- організовувати ведення бухгалтерського обліку у відповідності до
вимог керівних документів;
- надавати командирам і начальникам фінансово-економічних служб
військових частин практичну допомогу з питань організації та ведення
бухгалтерського обліку, правильного застосування керівних документів та
законодавчих актів;
- аналізувати фінансову звітність підпорядкованих військових частин;
- аналізувати причини недоліків і порушень з питань бухгалтерського
обліку, виявлених під час ревізій та перевірок, вживати дієвих заходів щодо їх
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усунення і недопущення, своєчасного відшкодування заподіяних державі
матеріальних збитків;
- вносити пропозиції щодо поліпшення організації та ведення роботи з
питань бухгалтерського обліку.
- організовувати та проводити аудиторську перевірку.
У результаті вивчення навчальної дисципліни “Фінанси Збройних Сил
України” слухачі повинні:
знати:
- Закони України, постанови Уряду України, накази Міністра оборони
України, положення, постанови і інші керівні документи з питань організації
та ведення фінансового забезпечення Збройних Сил України;
- бюджетний процес України;
- сутність, особливості і функції фінансів Збройних Сил;
- фінансове планування та порядок витребування коштів;
- функціонально-організаційний механізм фінансового забезпечення
Збройних Сил України;
- порядок казначейського обслуговування військ в умовах економічних
перетворень в Україні;
- формування і використання оборонного бюджету;
- розвиток фінансування соціально-економічної сфери Збройних Сил
України;
- систему державних закупівель у Збройних Силах України із
застосуванням тендерних процедур ;
- фінансове забезпечення бойової підготовки та життєдіяльності військ
уміти:
- визначати потребу в коштах за кодами програмної та економічної
класифікацій видатків Державного бюджету України, статтями кошторису
МО України, які знаходяться у веденні розпорядників бюджетних коштів;
- аналізувати стан фінансового забезпечення Міністерства оборони
України та використання коштів за кошторисом Міністерства оборони
України;
- здійснювати
фінансування
бюджетних
і
госпрозрахункових
підприємств та складати звітність;
- зводити та аналізувати фінансово-планові показники;
- організовувати роботу по фінансовому забезпеченню військ із
застосуванням зарубіжного досвіду;
- організовувати своєчасне уточнення потреби в коштах;
- складати документи на додаткове витребування коштів та донесення
про зменшення призначень коштів, обґрунтовувати необхідність додаткового
призначення коштів;
- організовувати заходи по попередженню незаконного, неекономного та
недоцільного витрачання коштів, перевіряти своєчасність та повноту
оприбуткування матеріальних цінностей за книгами обліку;
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- вживати заходи по дотриманню порядку оплати послуг та матеріальних
цінностей, що відпускаються за плату;
- розробляти заходи по економному використанню коштів;
- аналізувати фінансово-господарську діяльність частин з метою
уникнення фінансових санкцій, недопущення втрат та невиробничих витрат;
- аналізувати стан розрахунків з постачальниками та замовниками;
- готувати нормативно-правові документи з фінансово-економічних
питань для внесення змін до законодавчих актів або прийняття рішень
командуванням.
ІІ ЗМІСТ ПРОГРАМ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН
1.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни “ФІНАНСИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ”
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФІНАНСІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Предмет, метод та задачі курсу. Сутність, поняття,функції, особливості
фінансів Збройних Сил України. Принципи фінансового забезпечення військ.
Складові механізму фінансового забезпечення Збройних Сил України.
ОРГАНІЗАЦІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
Розпорядники бюджетних коштів, їх права та обов’язки. Роль і функції
головного розпорядника коштів державного бюджету в Міністерстві оборони
України. Положення про Департамент фінансів Міністерства оборони
України та обов’язки посадових осіб. Розпорядники коштів державного
бюджету в Міністерстві оборони України нижчого рівня. Фінансові органи
розпорядників коштів державного бюджету. Керівництво фінансовоекономічною службою у Збройних Силах України, Положення про Головне
фінансово-економічне управління Генерального штабу Збройних Сил
України, видів Збройних Сил України, територіальних квартирноексплуатаційних управлінь та функціональні обов’язки посадових осіб.
СУТНІСТЬ І СТРУКТУРА БЮДЖЕТНОЇ СИСТЕМИ
Сутність бюджетної системи та її роль в соціально-економічних
процесах. Бюджетний процес та його учасники. Відносини, що регулюються
Бюджетним кодексом України. Бюджетна класифікація. Доходи і видатки
державного бюджету. Бюджетна система України та її принципи. Порядок
застосування програмної та економічної класифікації видатків Державного
бюджету України.
ФОРМУВАННЯ ОБОРОННОГО БЮДЖЕТУ
Оборонне планування у Збройних Силах України. Поняття та принципи
фінансового планування. Основні напрямки бюджетної політики.
Міністерство оборони України - як учасник бюджетного процесу. Програмноцільовий метод фінансового планування та витребування коштів. Порядок
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складання та подання бюджетного запиту Міністерства оборони України.
Порядок та правила складання та затвердження паспортів бюджетних
програм, складання звітів про виконання кошторису Міністерства оборони
України. Розподіл відповідальних виконавців за формування і виконання
бюджетних програм Міністерства оборони України. Розподіл видатків за
програмами. Виконання кошторису Міністерства оборони України.
Завершення бюджетного року.
КАЗНАЧЕЙСЬКЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗА
ВИДАТКАМИ
Сутність, призначення та функції органів Державного казначейства
України. Права органів Державного казначейства щодо використання
бюджетних коштів. Фінансування військ через органи Державної
казначейської служби. Основні положення про формування
єдиної бази
даних мережі розпорядників бюджетних
коштів, єдиного реєстру
розпорядників та одержувачів бюджетних коштів. Фінансування
життєдіяльності військ через органи Державної казначейської служби. Облік
операцій на рахунках в органах Державної казначейської служби та
розпорядників коштів. Організація роботи органів Державної казначейської
служби щодо забезпечення обліку бюджетних асигнувань та контролю за їх
дотриманням.
ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ
ДЕРЖАВНОГО
БЮДЖЕТУ
Розподіл призначень. Здійснення видатків розпорядниками та
одержувачами бюджетних коштів. Бюджетний розпис. Порядок складання,
розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів
бюджетних установ. Порядок взяття та реєстрації зобов’язань за загальним і
спеціальним фондами. Стадії виконання Державного бюджету за видатками.
Передача бюджетних призначень від одного розпорядника коштів іншому.
ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВІ ПОДАТКІВ ДО БЮДЖЕТУ
Порядок погашення зобов’язань платників податків перед бюджетом та
державними цільовими фондами. Порядок визначення платників податку на
додану вартість, об’єкти, базу та ставки оподаткування, внесення податку до
бюджету. Встановлення скасування податків і зборів (обов’язкових платежів)
до бюджетів та до державних цільових фондів. Облік платників податків і
зборів (обов’язкових платежів). Відповідальність платників і зборів за
порушення податкових законів. Обов’язки фінансових установ.
СИСТЕМА ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
УКРАЇНИ
Основні принципи закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти.
Порядок визначення предмета закупівлі товарів, робіт та послуг згідно з
Класифікатором ДК 015-97. Формування державного оборонного замовлення.
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Загальні умови здійснення закупівлі. Види процедур щодо закупівлі товарів,
робіт та послуг за державні кошти. Порядок проведення процедур закупівлі та
вибору виконавців оборонного замовлення. Складання звіту про результати
проведення процедури закупівлі. Договірна, претензійна та позовна робота у
Збройних Силах України.
ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА УТРИМАННЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
Порядок фінансування видатків на утримання особового складу
Збройних Сил України. Порядок фінансування видатків на будівництво та
придбання житла військовослужбовців та фінансування програм соціального
захисту військовослужбовців. Порядок фінансування житлової програми
Міністерства оборони України. Використання внутрішніх джерел
фінансування Збройних Сил України.
ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ НА ПІДГОТОВКУ ЗБРОЙНИХ СИЛ
УКРАЇНИ
Організація та порядок фінансування видатків на реформування та
розвиток Збройних Сил України. Роль Міністерства оборони України та
Уряду у реалізації Державної програми по реформуванню військ. Порядок
виконання міжнародних угод у військовій сфері. Фінансове забезпечення
заходів з Євроатлантичної інтеграції та миротворчих операцій. Порядок
відкриття валютного рахунку в банківській установі на території іноземних
країн. Порядок виплати коштів Місії ООН. Соціальний та правовий захист
миротворців та членів їх сімей.
ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ ОЗБРОЄННЯ, ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ
ТА ІНФРАСТРУКТУРИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Порядок фінансування закупівлі та модернізації озброєння та військової
техніки для Збройних Сил України. Порядок та умови фінансування видатків,
пов’язаних із забезпеченням живучості, вибухонебезпечності та утилізації.
Порядок фінансування капітального будівництва та капітального ремонту
військових об’єктів, а також відчуження й реалізація військового майна.
Фінансування НДКР.
СТРУКТУРА ТА ПРИНЦИП ОРГАНІЗАЦІЇ, КАТЕГОРІЇ ТА ПОНЯТТЯ
ЕКОНОМІКИ ЗБРОЙНИХ СИЛ
Структура й принципи організації, категорії та поняття економіки
Збройних Сил. Предмет та задачі дисципліни. Теоретичні основи економіки
Збройних Сил України. Зв'язок з іншими навчальними дисциплінами.
Науково-технічний прогрес у засобах ведення збройної боротьби. Вимоги до
економічного забезпечення військ (сил). Структура та принципи організації
економіки Збройних Сил України.
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ВИТРАТИ НА НАЦІОНАЛЬНУ ОБОРОНУ В ДЕРЖАВНОМУ
БЮДЖЕТІ УКРАЇНИ
Складові фінансових ресурсів держави. Структура воєнних витрат.
Прямі воєнні витрати. Етапи формування воєнного бюджету України.
Структура та принципи організації воєнного бюджету України.
ЕКОНОМІКА
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Економічна
характеристика
процесу
матеріально-технічного
забезпечення військ (сил). Планування ресурсів матеріально-технічного
забезпечення.
Нормативна
база
планування.
Система
цін,
які
використовуються при розрахунках за військову продукцію. Основні фонди
системи матеріально-технічного забезпечення. Економіка експлуатації
озброєння та військової техніки. Економічні питання ремонту озброєння та
військової техніки.
ЕКОНОМІКА БОЙОВОЇ ТА ГУМАНІТАРНОЇ ПІДГОТОВКИ
Поняття "Економіка бойової підготовки". Склад і структура економіки
бойової підготовки". Склад і структура економіки гуманітарної підготовки
військ.
ЕКОНОМІКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ І РОЗРОБОК В ЗБРОЙНИХ
СИЛАХ УКРАЇНИ
Науково-технічний прогрес і його значення для укріплення
обороноздатності країни. Організація, планування досліджень і розробок для
Міністерства оборони України. Ефективність витрат на наукові дослідження
та розробки в умовах ринку.
ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЧОЇ СФЕРИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Промислове виробництво в Міністерстві оборони України. Капітальне
будівництво в Міністерстві оборони України. Військова торгівля в Збройних
Силах України.
ТРУДОВІ РЕСУРСИ В ЕКОНОМІЦІ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Військова праця як особлива галузь суспільної праці. Кооперація
військової праці в умовах науково-технічної революції. Праця робітників і
службовців в економіці Збройних Сил України. Витрати на підготовку кадрів
для Збройних Сил.
УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІКОЮ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Поняття та принципи управління. Функції, організація й методи
управління.
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2.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни ”АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
УКРАЇНИ”
ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ З ФІНАНСУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ
КОШТОРИСУ РОЗПОРЯДНИКОМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ 2-ГО
СТУПЕНЮ
Розподіл функцій та повноважень у фінансовому органі забезпечення по
здійсненню фінансування військових частин та виконанню кошторису.
Організаційна структура бухгалтерії оперативного командування (виду
Збройних Сил), її функції та завдання. Характеристика бюджетних програм,
що виконуються в Міністерстві оборони. Закріплення повноважень
розпорядником коштів 2-го ступеню щодо розподілу бюджетних призначень
та бюджетних асигнувань. Розподіл функцій у фінансовому органі
забезпечення щодо доведення бюджетних асигнувань. Функціональні
обов’язки посадових осіб бухгалтерії.
ОБЛІК ОПЕРАЦІЙ ПО КОШТАХ ЗАГАЛЬНОГО (СПЕЦІАЛЬНОГО)
ФОНДУ
Організація бухгалтерського обліку операцій по надходженню
бюджетних коштів та здійсненню касових видатків. Регістри обліку.
Кореспонденція рахунків при відображенні в бухгалтерському обліку
операцій по надходженню коштів загального та спеціального фондів
Держбюджету і здійсненню касових видатків фінансово-економічним
органом розпорядника коштів 2-го ступеню. Порядок заповнення регістрів
обліку. Економічний зміст власних надходжень бюджетних установ.
Кореспонденція рахунків при відображенні в бухгалтерському обліку
операцій, пов’язаних з надходженням та використанням власних надходжень
бюджетних установ; регістри обліку та порядок їх заповнення. Порядок
оплати матеріальних цінностей, виконаних робіт, наданих послуг в порядку
централізованого постачання. Кореспонденція рахунків при відображенні в
бухгалтерському обліку операцій, пов’язаних з централізованим постачанням;
заповнення регістрів обліку.
ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ
Порядок обліку зобов’язань. Складання реєстрів зобов’язань та
фінансових зобов’язань розпорядником коштів Державного бюджету.
Бухгалтерський облік дебіторської та кредиторської заборгованості;
заповнення регістрів бухгалтерського обліку. Списання дебіторської і
кредиторської заборгованості.
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ОСНОВИ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Види аудиту. Зовнішній, внутрішній аудит. Аудит в державному секторі.
Суб'єкти фінансового аудиту.
СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Система державного фінансового контролю. Моделі побудови систем
внутрішнього фінансового контролю. Внутрішній аудит. Міжнародні
стандарти побудови системи. Характеристика основних компонентів COSOERM. Моделі систем внутрішнього аудиту. Загальні завдання внутрішнього
аудиту.
СТАНДАРТИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ
Міжнародні професійні стандарти внутрішнього аудиту ІІА та ІPPF.
Загальні положення стандартів ІІА. Прикладні
положення стандартів
внутрішнього аудиту IIA Планування, звітування перед вищим керівництвом,
звіт роботи, управління. Управління ризиками, контроль, процес моніторингу.
Стандарти внутрішнього аудиту України. Структура та характеристика
стандартів. Кодекс етики внутрішнього аудитора
АУДИТОРСЬКА ПЕРЕВІРКА
Загальні принципи та мета аудиторської перевірки. Планування аудиту
та оцінка ризиків Планування аудиту фінансових звітів. Аудиторський ризик
та його складові. Характер, час та обсяг аудиторських процедур. Тести
контролю, процедури по суті. Отримання аудиторських доказів, аналітичні
процедури. Система контролю якості при виконанні завдань з надання
впевненості та супутніх послуг.
АУДИТ ЕФЕКТИВНОСТІ
Завдання з аудиту ефективності виконання бюджетних програм та інші види
аудиту ефективності. Додаткові аудиторські процедури. Використання роботи
іншого аудитора. Розгляд роботи
системи внутрішнього контролю.
Використання роботи експерта.
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ
Завершальний етап аудиту. Аналітичні процедури на завершальному
етапі. Порівняльні фінансові звіти та відповідні числові дані. Порівняльні
фінансові звіти та відповідні числові дані. Модифікація висновку
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3.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни ”АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА
ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ”
РОЗВИТОК НАУКИ ПРО ФІНАНСИ
Передумови виникнення науки про фінанси. Історія розвитку теорії
фінансів. Економічні теорії та їх вплив на становлення фінансової науки.
Виникнення теорії фінансів. Розробка категорій фінансової теорії. Фінансові
категорії в теоріях меркантилістів. Теорія фінансів в роботах А.Сміта та
Д.Рікардо. Подальший розвиток науки про фінанси в роботах А.Вагнера,
К.Есберга та ін. Сучасні теорії фінансів. Неокласична школа. Кейнсіанство.
Монетаризм М.Фрідмена. Теорії неокласичного та кейнсіанського синтезу.
Розвиток фінансової науки в роботах українських економістів. Сучасні теорії
фінансів.
ФІНАНСОВЕ ГОСПОДАРСТВО ДЕРЖАВИ
Виникнення фінансового господарства держави. Поняття категорії фінансове
господарство держави. Економічні та політичні передумови виникнення
фінансового господарства держави, його еволюція. Надходження та витрати,
їх взаємозв'язок та залежність. Роль фінансового господарства держави в
сучасних умовах, його соціальний напрямок. Фінансове господарство
України: становлення та проблеми його розвитку.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ СФЕРИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ
Суть категорії державний бюджет. Державний бюджет України.
Виникнення державного бюджету та його значення для розвитку фінансового
господарства держави. Еволюція теорії бюджету. Проблеми формування
державного бюджету. Проблеми практики реалізації бюджетного процесу в
Україні. Бюджетна система України та напрями вдосконалення бюджетного
процесу. Проблеми розвитку місцевого самоврядування та місцевих бюджетів
в Україні.
ПРОБЛЕМИ ДЕФІЦИТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ
Проблеми збалансованості між надходженнями та витратами держави.
Поняття дефіциту державного бюджету та його причини. Види дефіциту
державного бюджету. Державний борг. Проблеми покриття дефіциту
державного бюджету України. Шляхи подолання дефіциту державного
бюджету. Дефіцит державного бюджету України, причини та напрямки його
подолання.
ПРОБЛЕМИ ЗНАХОДЖЕННЯ КОШТІВ НА НАДЗВИЧАЙНІ ПОТРЕБИ
ДЕРЖАВИ
Надзвичайні ситуації та фінансові проблеми держави. Напрямки
знаходження коштів в надзвичайних ситуаціях.
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Використання коштів від продажу доменів і державних підприємств.
Резервний фонд, або резервна казна. Податкова політика. Отримання позик.
Еволюція напрямків фінансування надзвичайних потреб держави.
Особливості реалізації даної проблеми в Україні.
ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ
Державний борг. Причини виникнення державного боргу. Структура
державного боргу. Державні цінні папери, їх випуск і погашення. Іноземні
кредити. Внутрішній державний борг. Зовнішній державний борг. Шляхи
оптимізації державного боргу. Управління та реструктуризація державного
боргу України. Зовнішній державний борг України, проблеми його зростання
та механізми обслуговування
ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОНЕТАРНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ
Становлення та розвиток грошової системи в Україні. Грошова реформа
в Україні та її соціально-економічні наслідки. Національний банк та його роль
в грошово-кредитній системі. Кредитна система України та проблеми її
розвитку. Грошово-кредитна політика. Інструменти грошово-кредитної
політики. Операції на відкритому ринку. Облікова ставка. Резервна норма.
Обмінний курс. Регулювання грошової маси. Монетарна політика та її вплив
на соціально-економічний розвиток країни.
ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Фінансовий ринок України, проблеми та перспективи його розвитку.
Ринок цінних паперів в Україні. Ринок державних цінних паперів та його роль
в фінансовій системі України. Актуальні проблеми розвитку посередництва
на фінансовому ринку. Актуальні проблеми функціонування валютних
ринків.
ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ОПОДАТКУВАННЯ
Загальна теорія оподаткування. Виникнення теорії оподаткування та її
еволюція. Основні принципи оподаткування в теоріях А.Сміта. Фізіократи
про оподаткування та його соціальні напрями. Проблеми оподаткування в
працях А.Вагнера. Сучасні теорії оподаткування.
АКТУАЛЬНІ
ПРОБЛЕМИ
ФУНКЦІОНУВАННЯ
СИСТЕМИ
ОПОДАТКУВАННЯ
Система оподаткування та її вплив на функціонування суб’єктів
господарської
діяльності.. Види податків. Податкові системи країн
соціально-ринкової економіки. Податкова система України, її специфіка.
Прибуткове оподаткування підприємств в Україні та напрямки його
оптимізації. Потреба реформування непрямого оподаткування в Україні на
шляху до євро інтеграції. Проблеми реформування податкової системи
України. Проблеми та шляхи удосконалення податкової системи України.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСІВ СУБ’ЄКТІВ
ГОСПОДАРЮВАННЯ
Сутність та формування фінансових ресурсів підприємств.. Комерційний
розрахунок. Фінансова незалежність. Фінансова відповідальність. Фінансовий
механізм підприємства. Облікова політика та її елементи. Реалізація
фінансового менеджменту на підприємстві. Забезпечення фінансової
рівноваги. Підходів до визначення сутності фінансового стану підприємств.
Оцінка фінансового стану підприємства. Визначення ефективності діяльності
підприємства. Актуальні проблеми господарювання підприємств як головних
носіїв розвитку ринкової економіки Держави.
ПРОБЛЕМИ ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНОГО КАПІТАЛУ В ЕКОНОМІКУ
УКРАЇНИ
Необхідність іноземних інвестицій для розвитку економіки України.
Створення умов для залучення іноземних інвестицій. Види іноземних
інвестицій. Реальні інвестиції. Фінансові інвестиції. Іноземні інвестиції і
структурна перебудова економіки. Ефективність використання іноземних
інвестицій та їх вплив на соціально-економічний розвиток в Україні.
Інвестиційний клімат в Україні. Проблеми залучення іноземних інвестицій в
розвиток національних підприємств України
ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ В
УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ФІНАНСОВИХ СИСТЕМ
Місце України в світовому співтоваристві: економічні і політичні
фактори. Україна в міжнародному розподілі праці. Україна і Європа. Україна
і Росія. Україна і країни СНД. Політичні союзи і економічна реальність.
Напрямки входження України в міжнародні економічні і фінансові структури.
Вплив міжнародних фінансових організацій на економіко-політичний
розвиток України. Проблеми та перспективи інтеграції України в ЄС.
Проблеми входження України в міжнародні фінансові структури. Проблеми
функціонування міжнародних валютно-фінансових організацій за умов
сучасної фінансової кризи.
СУЧАСНА
ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА
КРИЗА:
ПРИЧИНИ
ВИНИКНЕННЯ ТА ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ
Сутність поняття «фінансова криза», його генезис та прояви в
історичному аспекті, взаємозв’язок понять «фінансова криза» та «фінансова
система». Вплив світової фінансово-економічної кризи на фінансовий та
реальний сектори економіки України. Шляхи подолання наслідків світової
фінансово-економічної кризи.
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4.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної дисципліни ”ПРОЕКТНЕ ФІНАНСУВАННЯ”
ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Сутність та основні ознаки проекту. Цільова спрямованість проектних
рішень. Класифікація проектів за різними ознаками. Характеристика,
відмінність та умови реалізації інвестиційних, інноваційних проектів,
проектів дослідження та розвитку, організаційних, економічних і соціальних
проектів. Сутність проектного фінансування. Принципи проектного
фінансування. Основні етапи та складові проектного фінансування. Види та
форми проектного фінансування. Суб’єкти проектного фінансування, їх роль
в організації проектного фінансування. Світовий досвід застосування
проектного фінансування. Передумови розвитку проектного фінансування в
Україні.
ПЕРЕДІНВЕСТИЦІЙНІ ДОСЛІДЖЕННЯ.
БІЗНЕС-ПЛАН ТА
ПАСПОРТ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Проектний цикл та його основні фази: передінвестиційна, інвестиційна,
експлуатаційна, їх основна спрямованість. Характеристика основних фаз
проекту. Особливості передінвестиційної фази проекту. Зміст робіт на
стадіях підготовки та реалізації проекту. Паспорт інвестиційного проекту.
Бізнес-план реального інвестиційного проекту, його структурна побудова та
характеристика основних розділів. Особливості затвердження та подання до
розгляду
бізнес-плану реального інвестиційного проекту. Технікоекономічне обгрунтування інвестиційних проектів, основні розділи,
загальний порядок розробки, узгодження і затвердження.
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Фінансовий план бізнес-плану інвестиційного проекту, його структура.
Зміст та послідовність складання основних розділів фінансового плану:
плану прибутків та збитків, плану руху грошових коштів (плану руху
готівки), прогнозного балансу. Обґрунтування потреби в основному та
оборотному капіталі. Проектний грошовий потік та його розрахунок. Потік
реальних грошей від інвестиційної, операційної, фінансової діяльності.
Баланс грошових потоків. Сальдо реальних грошей. Сальдо реальних
накопичених грошей і аналіз ліквідності інвестиційного проекту. Мета та
принципи побудови фінансового профілю проекту. Призначення та
використання у проектному аналізі та плануванні фінансового профілю
проекту з урахуванням існуючих обмежень. Розробка та аналіз фінансового
плану інвестиційного проекту на умовному прикладі.
Оцінка впливу
реалізації проекту на фінансовий стан підприємства.
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ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Основні принципи оцінки ефективності інвестиційних проектів. Сутність
основних критеріїв ефективності, їх переваги та недоліки, особливості
застосування та методи розрахунку. Характеристика стандартних фінансових
критеріїв оцінки проектних рішень.
Основні показники ефективності
реальних інвестиційних проектів: чиста теперішня вартість, індекс
доходності, період окупності, внутрішня норма доходності, модифікована
внутрішня норма дохідності, особливості їх розрахунку. Сутність основних
показників ефективності, їх переваги та недоліки, особливості застосування
та методи розрахунку. Поняття інтегральної ефективності проекту.
Комерційна та бюджетна ефективність проекту.
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ АЛЬТЕРНАТИВНИХ ПРОЕКТІВ
Застосування концепції альтернативної вартості у проектному аналізі.
Поняття явних та неявних вигід та втрат. Необхідність урахування зміни
вартості грошей у часі при аналізі проектних рішень. Оцінка альтернативних,
конкуруючих і споріднених інвестицій. Оцінка проектів з різними термінами
функціонування. Аналіз інвестиційних проектів, що підлягають і не
підлягають подрібненню.Особливості аналізу альтернативних проектів в
умовах невизначеності. Побудова контуру NPV альтернативних проектів.
Точка Фішера, методичні підходи до її обчислення.Аналіз інвестиційних
проектів в умовах інфляції. Можливі способи урахування інфляційних
очікувань у проектному аналізі. Аналіз моновалютних та багатовалютних
проектів.
ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ІНВЕСТИЦІЙНОГО
ПРОЕКТУ
Особливості розрахунків потреби в інвестиційних ресурсах для
здійснення реальних інвестицій. Порядок розробки проектно-кошторисної
документації. Зведений кошторис, особливості його складання. Способи
залучення капіталу та характеристика основних джерел фінансування.
Інвестиції за рахунок власних, позичкових і залучених коштів та основні
джерела їх формування. Сучасні методи фінансування
інвестиційних
проектів і програм. Особливості організації і проведення інвестиційних
конкурсів (тендерних торгів).
ДЕРЖАВНЕ ФІНАНСУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ
Державні капітальні вкладення, їх роль і спрямованість в умовах
структурної перебудови економіки. Державні інвестиційні проекти і
програми.
Регіональні та галузеві інвестиційні програми.
Порядок
проведення на конкурсних засадах оцінки та відбору інвестиційних проектів,
що передбачають залучення коштів державного бюджету. Особливості
затвердження інвестиційних проектів і програм та проведення їх комплексної
державної експертизи. Особливості основних етапів державної експертної
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оцінки проектів. Залучення інвестицій для реалізації проектів на основі
укладання концесійних угод.
УЧАСТЬ
ФІНАНСОВИХ
УСТАНОВ
У
ПРОЕКТНОМУ
ФІНАНСУВАННІ
Передумови підвищення ролі фінансових посередників в забезпеченні
активізації інвестиційних
процесів у сучасних умовах. Взаємозв'язок
інвестиційної і кредитної політики банків. Особливості спрямованості
кредитної політики у сучасних умовах.Проектне фінансування як новій метод
мобілізації інвестицій для реального сектора економіки. Форми участі банків
у реалізації інвестиційних проектів і програм. Особливості консорціумного
кредитування. Фінансування інвестиційних проектів
на консорційних
засадах. Роль банків у фінансовому забезпеченні проектів підтримки та
розвитку регіонів, галузей, малого бізнесу.
ОЦІНКА РИЗИКІВ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
Класифікація проектних ризиків. Систематичні та несистематичні
проектні ризики. Методи оцінки інвестиційних ризиків реальних проектів.
Якісний та кількісний аналіз ризику. Процедура експертного аналізу ризику.
Аналіз ризику методом побудови дерева рішень. Аналіз чутливості проекту.
Особливості застосування методу чутливості реагування. Визначення
пофакторної еластичності проекту. Оцінка критичних значень змінних
проекту. Аналіз співвідношення важливості змінних і можливості їх
прогнозу. Побудова матриці перевірочних процедур для змінних проекту.
Метод сценаріїв та особливості його застосування. Прогнозування
оптимістичного та песимістичного сценаріїв за проектом. Визначення
критерію ефективності проекту з урахуванням ймовірності настання
визначеного сценарію проекту. Метод імітаційного моделювання (метод
Монте-Карло). Порядок проведення аналізу ризику за методом Монте-Карло.
Розробка фінансово-економічних, організаційних та операційних процедур
для запобігання ризикам або мінімізації можливих негативних наслідків.
ФІНАНСОВІ
ІНСТРУМЕНТИ
УПРАВЛІННЯ
ПРОЕКТНИМИ
РИЗИКАМИ
Основні принципи управління проектними ризиками. Методи зниження
ризиків. Основні інструменти управління проектними ризиками кредиторів
та інвесторів. інструменти скасування; запобігання та контролю проектних
ризиків; інструменти страхування ризиків; інструменти поглинання
проектних ризиків. Основні інструменти, орієнтовані на захист інтересів
кредиторів; інструменти, що використовуються для захисту інтересів
замовників; інструменти захисту інтересів виконавців. Особливості розподілу
ризику між учасниками проекту.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ
Основні завдання щодо управління проектами. Схеми взаємодії суб’єктів
в процесі реалізації проекту. Основні форми організації управління проектом:
лінійна, функціональна, матрична. Матриця розподілу відповідальності.
Основні принципи побудови ефективної системи контролю за реалізацією
проекту.
Особливості правового регулювання договірних відносин в
проектному фінансуванні. Структура типового договору. Основні
організаційні форми підрядного способу виконання робіт. Основні види
договорів підряду, які укладаються в процесі реалізації
проектів:
генеральний, річний субпідрядний та прямий.
5.ЗМІСТ ПРОГРАМИ
навчальної
дисципліни
”ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ
ПІДРОЗДІЛІВ І ЧАСТИН”
ЗБРОЙНІ СИЛИ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Концепція реформування і розвитку Збройних Сил України на період до
2017 року. Етапи реформування і пріоритетні напрями реформування і
розвитку Збройних Сил. Удосконалення системи управління Збройних Сил.
Структура, склад і чисельність, забезпечення озброєнням та військовою
технікою. Призначення, організація, склад, принципи бойового застосування
видів Збройних Сил України на сучасному етапі. Призначення, організація,
склад, принципи бойового застосування СВ ЗСУ. Призначення, організація,
склад, принципи бойового застосування ПС ЗСУ. Призначення, організація,
склад, принципи бойового застосування ВМС ЗСУ.
ПІДГОТОВКА ТА ДІЇ ПІДРОЗДІЛІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ ПІД
ЧАС ПРОВЕДЕННЯ МИРОТВОРЧОЇ ОПЕРАЦІЇ
Підготовка підрозділів Збройних Сил України до участі в миротворчій
операції. Загальні положення щодо миротворчих операцій. Способи
виконання завдань підрозділами при проведенні міжнародних миротворчих
операцій. Поняття, зміст та основні заходи підготовки підрозділів Збройних
Сил України до участі в миротворчій операції. Дії підрозділів Збройних Сил
України у складі миротворчих сил під час проведення миротворчої операції.
Порядок роботи командира підрозділу щодо прийняття рішення на виконання
миротворчих завдань. Заходи, щодо завчасного попереджувального
розгортання миротворчих контингентів у районі конфлікту. Заходи щодо
створення в районі конфлікту демілітаризованих зон.
ОСНОВИ БОЙОВОГО ЗАСТОСУВАННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
Основи бойового застосування радіотехнічних військ (РТВ). Системи і
засоби озброєння РТВ. Бойові можливості підрозділів РТВ. Принципи
бойового застосування. Основи бойового застосування зенітно-ракетних
військ (ЗРВ). Системи і засоби озброєння ЗРВ. Бойові можливості підрозділів
ЗРВ. Принципи бойового застосування. Основи бойового застосування
авіації. Системи і засоби озброєння авіації ППО. Бойові можливості
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підрозділів авіації ППО. Принципи бойового застосування авіації ППО.
Основи бойового застосування зенітно-ракетних підрозділів Сухопутних
військ. Переносні зенітні ракетні комплекси. Зенітні гарматні ракетні
комплекси. Стрільба зенітної артилерії. Основи управління вогнем
підрозділів.
ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ ВИДІВ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ У
ЛОКАЛЬНИХ КОНФЛІКТАХ
Досвід застосування механізованих (танкових) підрозділів. Операція
“Буря в пустелі”. Операція “Лис пустелі”. Досвід застосування повітряних
сил. Досвід застосування військ ППО у локальних конфліктах з 1970 по 2000
роки. Операція “Союзницька сила”.

III. ЛІТЕРАТУРА
Література з навчальної дисципліни ‟АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА АУДИТУ В ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
УКРАЇНИ”
1. Закон України “Про державний бюджет України” на відповідний рік.
2. Закон України від 16.07.1999р. № 996-XIV “Про бухгалтерський
облік та фінансову звітність в Україні”.
3. Закон України від 21.09.1999р. № 1075-XIV “Про правовий режим
майна у Збройних силах України”.
4. Закон України від 21.09.1999р. № 1076-XIV “Про господарську
діяльність у Збройних силах України”.
5. Закон України від22.04.1993 р. № 3125-XII «Про аудиторську
діяльність»
6. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010р. № 2456-VІ.
7. Господарський кодекс України від 16.01.20003р. №436-ІV.
8. Постанови Верховної Ради України від 24.3.1999р. №№ 548-XIV,
549-XIV, 550-XIV, 551-XIV “Статути Збройних Сил України“.
9. Указ Президента України від 12.06.1995 р. № 436/95 (зі змінами та
доповненнями) “Про застосування штрафних санкцій за порушення норм з
регулювання обігу готівки”.
10. Указ Президента України від 13.04.2011 № 460/2011 «Про Державну
казначейську службу України»
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.1996р. № 116 “Про
затвердження Порядку визначення розміру збитків від розкрадання, нестач,
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затвердження Методики визначення залишкової вартості майна Збройних сил
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затвердження порядку подання фінансової звітності ”.
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затвердження Положення про інвентаризацію військового майна у Збройних
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15. Постанова Кабінету Міністрів України від 4.08.2000р. № 1225 “Про
затвердження Положення про порядок обліку, зберігання, списання та
використання військового майна у Збройних силах України”.
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002р. № 228 “Про
порядок складання, розгляду, затвердження та основні вимоги до виконання
кошторисів бюджетних установ”.
17. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.01.2010 р. № 2 “ Про
проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи в системі
центрального органу виконавчої влади ”.
18. Постанова Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 р. № 506 «Про
затвердження Порядку проведення Державною фінансовою інспекцією, її
територіальними органами державного фінансового аудиту окремих
господарських операцій»
19. Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2004 р. № 1772 «Про
затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної
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20. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2001 р. № 955 «Про
затвердження Порядку планування контрольно-ревізійної роботи органами
державної контрольно-ревізійної служби».
21. Постанова Кабінету Міністрів України від 10.08.2004 р. № 1017 «Про
затвердження Порядку проведення органами державної контрольно-ревізійної
служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм»
22. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 р. № 158-р
«Про схвалення Концепції розвитку державного внутрішнього фінансового
контролю на період до 2017 року»
23. Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства економіки
України, Держкомресурсів України, національного банку України, від
23.06.1994р. № 54/11/161/91/15 “Положення про порядок приймання відходів
і лому дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, а також про порядок
розрахунків”.
24. Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995р. № 88
“Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському
обліку”.
25. Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002р. № 57 “Про
затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету”.
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затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками
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27. Постанова Національного банку України від 15.12.2001р. № 637 “Про
затвердження Положення про ведення касових операцій у національній
валюті України”
28. Постанова Національного банку України від 29.03.2004р. № 135 “Про
затвердження Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній
валюті”.
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29. Наказ Міністра оборони України від 21.06.1994р. № 165 “Про
порядок списання з обліку матеріальних та грошових засобів у Збройних
Силах України”.
30. Наказ Міністра оборони України від 14.08.1995р. № 201 “Положення
про матеріальну відповідальність військовослужбовців
31. Наказ Міністра оборони України від 29.12.1995р. № 341 “Про
затвердження Переліку військового майна, нестача або розкрадання якого
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вартості”.
32. Наказ Міністра оборони України від 13.07.1998 р. № 274 “Про
затвердження Положення про Головне контрольно-ревізійне управління
Міністерства оборони України”.
33. Наказ Міністра оборони України від 11.11.1998р. № 400 “Про
затвердження Інструкції з діловодства у Збройних Силах України”.
34. Наказ Міністра оборони України від 21.06.07р. № 363 “Про
затвердження положення з бухгалтерського обліку у Збройних силах
України”.
35. Наказ Міністра оборони України від 05.11.2009 року № 550 „Про
затвердження положення про фінансове господарство розпорядника
бюджетних коштів нижчого рівня (другого ступеня) за кошторисом
міністерства оборони України ”
36. Наказ Міністра оборони України від 31.03.2010 року № 173 «Про
затвердження та введення в дію Класифікації видатків за кошторисом
Міністерства оборони України».
37. Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 «Про
затвердження стандартів внутрішнього аудиту»
38. Наказ Міністерства фінансів України від 29.09.2011 №1217 «Про
затвердження Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту»
39. Наказ Державного казначейства України від 02.12.2002р. № 221 “Про
затвердження Порядку відкриття рахунків у національній валюті в органах
Державного казначейства”.
40. Наказ Головного управління Державного казначейства України від
30.10.1998р. № 90 “Про затвердження Інструкції з інвентаризації основних
засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових
коштів і документів, розрахунків та інших статей балансу”.
41. Наказ Головного управління Державного казначейства України від
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бюджетних установах гуманітарної допомоги”.
42. Наказ Головного управління Державного казначейства України від
10.12.1999р. № 114 “Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського
обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків
бухгалтерського обліку бюджетних установ”.
43. Наказ Державного казначейства України від 10.07.2000р. № 61 "Про
затвердження Інструкції про кореспонденцію субрахунків бухгалтерського
обліку для відображення основних господарських операцій бюджетних
установ”.
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“Про затвердження Інструкції про порядок відображення в обліку бюджетних
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2001 № 1317.
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галузевих інноваційних програм, які впроваджуватимуться за рахунок
бюджетних коштів” від 17.10.2007 № 105.
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