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ЗМІСТ ПРОГРАМИ  

 

“ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ” 

Основи фінансового забезпечення військової частини 

Поняття фінансового забезпечення військової частини. Основні завдання 

фінансово-господарської діяльності військової частини. Принципи 

фінансового забезпечення. Розпорядники бюджетних коштів за кошторисом 

Міністерства оборони України та їх фінансово-економічні органи. Обов’язки 

та права посадових осіб, що відповідають за фінансове господарство 

військової частини. 

Загальна характеристика елементів фінансового забезпечення 

Фінансове забезпечення як система регламентованих заходів (елементів). 

Правове забезпечення фінансово-господарської діяльності військової частини. 

Стисла характеристика елементів фінансового забезпечення. 

Діловодство фінансово-економічної служби 

Організація діловодства фінансово-економічної служби. Порядок заведення і 

зберігання справ фінансово-економічної служби. Вимоги щодо зберігання 

грошових виправдних документів. Способи виправлення помилок у 

документах. Бланки суворого обліку, що застосовуються у фінансово- 

економічній службі військової частини Порядок вилучення документів із 

справ фінансово-економічної служби. Підготовка закінчених справ до 

передачі в архів. 

Казначейське обслуговування військової частини 

Сутність, призначення та функції органів Державної казначейської служби 

України. Права органів Державної казначейської служби щодо використання 

бюджетних коштів. Фінансування військових частин через органи Державної 

казначейської служби України. Алгоритм взаємодії начальника фінансово-

економічної служби з посадовими особами органів Державної казначейської 

служби України. 

Бюджетна класифікація України та загальний порядок її застосування 

Державний бюджет як джерело фінансування військової частини. Поняття 

загального та спеціального фондів Державного бюджету. Класифікація 

доходів Державного бюджету. Класифікація видатків Державного бюджету. 

Джерела фінансування військової частини. Порядок застосування програмної 

та економічної класифікацій видатків Державного бюджету України. Паспорт 

бюджетної програми призначення і структура 

Видатки військової частини та їх класифікація 

Значення класифікації витрат за кошторисом МО України у фінансовому 

забезпеченні військової частини. Структура класифікації витрат за 

кошторисом МО України та їх зв'язок з кодами економічної класифікації 

видатків. Видатки на утримання особового складу військової частини. 

Видатки військової частини на бойову та фізичну підготовку, культурно-

просвітницьку роботу. Загальногосподарські видатки військової частини. 

Видатки на тилове забезпечення та транспортні видатки військової частини. 

Видатки військової частини на забезпечення зв’язком. Видатки частини на 
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утримання, експлуатацію та ремонт озброєння та військової техніки. 

Віднесення витрат до відповідних статей кошторису МО України та кодів 

економічної класифікації видатків Державного бюджету України. 

Кошти спеціального фонду міністерства оборони України 

Значення коштів спеціального фонду у фінансуванні військової частини. 

Основи регламентації господарсько-економічної діяльності військових 

частин. Зміст, джерела формування і напрями використання коштів 

спеціального фонду. Джерела формування та напрями використання коштів, 

що надійшли за послуги, надані військовою частиною. Порядок використання 

коштів, що надійшли за іншими джерелами власних надходжень. Джерела 

формування і напрями використання інших надходжень спеціального фонду. 

Рішення ситуативних завдань щодо класифікації надходжень та витрат коштів 

спеціального фонду МО України. 

Внутрішній фінансовий контроль у військовій частині 

Значення і організація внутрішнього фінансового контролю. Контрольні 

функції командира військової частини. Взаємодія начальника військової 

частини в організації роботи ВПК. Організація роботи внутрішньої 

перевірочної комісії* по фінансовій службі. Відпрацювання актів ВПК по 

фінансово-економічній службі 

Організація роботи начальника фінансово-економічної служби 

Планування роботи начальника фінансово-економічної служби. Організаційна 

робота начальника фінансово-економічної служби. Навчальні заходи та 

роз'яснювальна робота начальника фінансово-економічної служби. Складання 

документів щодо організації роботи фінансово-економічної служби (розробка 

обов’язків посадових осіб та розпорядку роботи фінансово- економічної 

служби) 

Матеріальна відповідальність військовослужбовців та працівників військової 

частини 

Сутність та загальні положення матеріальної відповідальності 

військовослужбовців за шкоду заподіяну державі. Матеріальна 

відповідальність працівників та службовців за шкоду, заподіяну державі. 

Визначення розміру шкоди та порядок її відшкодування. Притягнення до 

матеріальної відповідальності осіб, що вибули з військової частини. 

Проведення за обліком грошових утримань з винних осіб. Списання нестачі за 

інспекторськими свідоцтвами. 

Організація зберігання коштів військової частини 

Система рахунків військової частини в органах Державної казначейської 

служби України, їх призначення та особливості. Порядок відкриття та 

закриття рахунків військової частини в органах Державної казначейської 

служби України та операції за ними. Порядок розрахунку сум для отримання 

військовою частиною готівки в установі банку та здачі на рахунок надлишку 

каси. Отримання готівки в установі банку. Зберігання коштів у військовій 

частині та при доставці їх з установи банку. Оформлення документів на 

відкриття рахунків, а також на отримання військовою частиною готівки в 

установі банку та здачі на рахунок надлишку каси. 
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Розрахунки готівкою 

Основні принципи використання коштів. Умови, за яких фінансові операції 

вважаються законними. Порядок та правила проведення розрахунків готівкою. 

Випадки прийому та видачі готівки в касі військової частини та документи, 

що оформлюються при цьому. Поняття авансової дисципліни та вимоги щодо 

її дотримання. Порядок видачі коштів під звіт. Порядок звітування щодо 

використання коштів. Документальне оформлення видачі готівки під звіт. 

Складання звіту про використання коштів, наданих на відрядження або під 

звіт. 

Загальні вимоги по дотриманню платіжно-розрахункової дисципліни 

Організація та форми безготівкових розрахунків. Розрахунки платіжними 

дорученнями. Організація розрахунків з особовим складом по грошовому 

забезпеченню (заробітній платі) із застосуванням електронних пластикових 

карток. Оформлення платіжних доручень на розрахунки з бюджетом, з 

торгівельними та іншими організаціями за придбані товарно-матеріальні 

цінності. Оформлення платіжних доручень на розрахунки з бюджетом. 

Загальні положення, щодо поняття бюджетних зобов’язань військової 

частини. Організація роботи, щодо реєстрації та обліку зобов’язань військової 

частини. 

Фінансове планування у військовій частині 

Фінансове планування, його завдання і принципи. Посадові особи військової 

частини, які беруть участь у фінансовому плануванні. Фінансово- планові 

документи, що складаються військовою частиною. Етапи фінансового 

планування. Визначення потреби в коштах за окремими кодами програмної та 

економічної класифікацій видатків Державного бюджету і статтями витрат 

кошторису МО України. Планування надходження коштів від господарської 

діяльності військової частини та в інших випадках. Порядок складання 

документів на етапі визначення потреби в коштах. Порядок складання 

кошторису військової частини і документів, що подаються разом з ним. 

Необхідність та сутність процесу уточнення потреби в коштах. Порядок 

внесення змін до кошторису військової частини. Обов’язки військової частини 

у зв'язку з закінченням бюджетного року. Складання документів на 

витребування річних призначень. Складання документів на уточнення 

потреби в коштах. 

“ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ” 

Сутність, принципи та склад грошового забезпечення. 

Теоретичні основи стимулювання військової праці. Основні положення теорій 

мотивації трудового поводження людей та стимулювання праці. Поняття 

військової праці та історичний досвід її стимулювання. Сучасний стан 

матеріального забезпечення військовослужбовців. Грошове забезпечення як 

вид матеріального забезпечення військовослужбовців. Місце витрат на 

грошове забезпечення у кошторисі МО України. Поняття про грошове 

забезпечення. Види грошового забезпечення і право на їх отримання. Загальні 

положення нарахування грошового забезпечення. Строки і порядок виплати 

грошового забезпечення. Обов’язки посадових осіб за правильну і своєчасну 
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виплату грошового забезпечення. Штат військової частини, його значення для 

правильного нарахування грошового забезпечення. Порядок вирішення скарг 

військовослужбовців по грошовому забезпеченню. 

Оклади грошового утримання. 

Оклади за військовим званням. Посадові оклади військовослужбовців. 

Порядок визначення посадових окладів різним категоріями 

військовослужбовців. Виплата окладів грошового утримання особам, які 

призвані на військову службу за призовом або із запасу. Порядок виплати 

окладів грошового утримання військовослужбовцям при призначенні їх з 

одних посад на інші. Порядок проходження військової служби різними 

категоріями військовослужбовців. 

Надбавка за вислугу років. 

Економічна сутність надбавки за вислугу років як додаткового виду 

грошового забезпечення Норми та правила нарахування надбавки за вислугу 

років. Порядок обчислення вислуги років військовослужбовцям для виплати 

надбавки. Періоди служби, які зараховуються у вислугу років на пільгових 

умовах. 

Надбавка за особливості проходження військової служби. 

Право військовослужбовців на отримання надбавки за особливості 

проходження служби. Розміри та порядок нарахування надбавки за 

особливості проходження служби військовослужбовцям.  

Надбавка за кваліфікацію. 

Порядок присвоєння класної кваліфікації військовослужбовцям ЗС України. 

Облік класних спеціалістів у військовій частині. Розміри та порядок 

підвищення посадового окладу та виплати надбавки за кваліфікацію 

військовослужбовцям різних категорій. Надбавка за кваліфікаційну категорію 

військовослужбовцям медичного і фармацевтичного складу. 

Інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення. 

Надбавка за службу в Силах спеціальних операцій Збройних Сил України. 

Доплати до посадових окладів офіцерського складу за науковий ступінь та 

вчене звання. Надбавка за почесні звання. Надбавка військовослужбовцям, які 

працюють в умовах режимних обмежень. Підвищення посадових окладів 

військовослужбовцям за службу на території гірських населених пунктів та на 

теріторії острова Зміїний. Надбавка за безперервний стаж на шифрувальній 

роботі. Преміювання військовослужбовців. Винагорода за безпосередню 

участь в операції Об'єднаних сил (ООС). 

Одноразові додаткові види грошового забезпечення військовослужбовців. 

Склад одноразових додаткових видів грошового забезпечення та їх 

стимулююча роль в системі грошового забезпечення. Грошова допомога для 

оздоровлення. Щорічна матеріальна допомога. Допомога 

військовослужбовцям після укладання ними першого контракту. Винагороди, 

що виплачуються за успішне виконання бойових завдань під час проведення 

ООС. 

Особливості грошового забезпечення військовослужбовців ВМС 

України десантно-штурмових військ та миротворчих контингентів. 
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Морське грошове забезпечення. Грошова винагорода за виконання робіт під 

водою. Грошова винагорода за виконання стрибків з парашутом. Особливості 

нарахування та виплати грошового забезпечення військовослужбовцям 

миротворчих контингентів України. 

Порядок індексації грошового забезпечення військовослужбовців. 

Основні положення Закону України "Про індексацію грошових доходів 

населення" Порядок обчислення індексу споживчих цін для визначення 

коефіцієнту індексації. Порядок визначення базового місяця та нарахування 

сум індексації грошового забезпечення військовослужбовців. 

Грошове забезпечення військовослужбовців, які навчаються у військово- 

навчальних закладах та військовозобов’язаних призваних на навчальні збори. 

Загальні питання проходження військової служби за контрактом на посадах 

курсантів (слухачів) військових навчальних закладів та організації системи 

військової освіти у Міністерстві оборони України. Розміри та порядок 

виплати грошового забезпечення курсантам військово-навчальних закладів. 

Порядок виплати грошового забезпечення слухачам із числа офіцерів. 

Виплата грошового забезпечення військовозобов’язаним, призваним на 

навчальні збори. 

Правила виплати грошового забезпечення у різних випадках службового 

становища. 

Порядок виплати грошового забезпечення у зв’язку з переходом військової 

частини на новий штат. Розміри та правила виплати грошового забезпечення 

військовослужбовцям за час тимчасового виконанні ними обов'язків за 

посадами. Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, 

які були евакуйовані до закладів охорони здоров’я в особливий період, а 

також за час хвороби та перебування у відпустці для лікування. Порядок 

виплати грошового забезпечення у разі смерті (загибелі) військовослужбовця, 

визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим. Розміри та 

порядок оформлення виплати грошової допомоги в разі смерті (загибелі) 

військовослужбовців, інвалідності або часткової втрати працездатності. 

Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які були 

захоплені в полон або заручниками, та тим, які оголошені безвісно відсутніми. 

Порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям у разі 

звільнення від посад та у період перебування їх у розпорядженні. Порядок 

виплати грошового забезпечення військовослужбовцям, які усунуті від 

виконання службових обов'язків або відсторонені від посад, та тим, що 

перебувають під арештом та у дисциплінарних частинах. Порядок виплати 

грошового забезпечення військовослужбовцям, які самовільно залишили 

військові частини або дезертирували. 

Відрахування з грошового забезпечення військовослужбовців. 

Правові основи відрахувань з грошового забезпечення військовослужбовців. 

Порядок утримання податку на доходи фізичних осіб з сум грошового 

забезпечення військовослужбовців. Нарахування на фонд Грошового 

забезпечення військовослужбовців єдиного внеску на загальнообов'язкове 

державне соціальне страхування страхування. Порядок утримання військового 
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збору з грошового забезпечення військовослужбовців. Порядок 

відшкодування збитків нанесених державі та притягнення винних осіб до 

матеріальної відповідальності. Порядок утримання аліментів та інші 

утримання з грошового забезпечення військовослужбовців. 

Оформлення роздавальних відомостей на виплату грошового забезпечення. 

Роздавальні відомості за якими здійснюється виплата грошового 

забезпечення. Порядок та вимоги до складання роздавальних відомостей на 

виплату грошового забезпечення. Порядок виплати грошового забезпечення 

за роздавальними відомостями. 

Документація з нарахування грошового забезпечення. Облік 

військовослужбовців, зарахованих на грошове забезпечення 

Облік військовослужбовців, які зараховані на грошове забезпечення у 

військовій частині. Порядок оформлення грошового атестату (ф.№ 19) на 

військовослужбовців строкової служби та грошового атестату (ф.№ 2) на 

військовослужбовців, які проходять військову службу за контрактом на 

посадах офіцерів, солдатів, сержантів та старшин. Порядок ведення карток 

особових рахунків військовослужбовців (ф.№ П-54) 

Виплата грошового забезпечення військовослужбовцям при звільненні з 

військової служби. 

Порядок звільнення військовослужбовців з військової служби. Виплата 

окладів грошового утримання та щомісячних додаткових видів грошового 

забезпечення військовослужбовцям при звільненні. Розміри та порядок 

нарахування грошової допомоги при звільнені з військової служби 

військовослужбовців, які проходили військову службу за контрактом та за 

призовом під час мобілізації. Виплата одноразових додаткових видів 

грошового забезпечення при звільненні з військової служби. Виплата 

грошової компенсації за невикористані дні щорічної основної відпустки при 

звільненні з військової служби. 

“ОПЛАТА ПРАЦІ ПРАЦІВНИКІВ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН” 

Правові засади та організація праці робітників та службовців. 

Сутність, функції -та принципи організації заробітної плати. Предмет та метод 

курсу "Оплата праці працівників військових частин". Структура заробітної 

плати: основна заробітна плата, заохочувальні та компенсаційні виплати, 

мінімальна заробітна плата. Джерела коштів на оплату праці. Колективний та 

трудовий договори. 

Оплата праці: форми, види, порядок обчислення. 

Форми і системи оплати праці. Оплата понаднормових годин. Оплата роботи в 

нічний час. Оплата святкових і неробочих днів. Оплата праці при 

виготовленні продукції, що виявилася браком. 

 

Правове регулювання та облік робочого часу. 

Поняття та види робочого часу, його облік, місячна норма та річний баланс. 

Визначення посадових окладів працівникам військових частин, установ, 

організацій, які фінансуються з бюджету. 
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Класифікація професій працівників господарства України. Посадові оклади 

працівників наскрізних професій. Визначення посадових окладів керівних 

працівників. Посадові оклади фахівців та технічних службовців. Порядок 

визначення тарифних розрядів робітників. 

Підвищення посадових окладів (ставок), доплати і надбавки 

Підвищення посадових окладів та порядок їх обчислення. Доплати та 

надбавки до посадових окладів. Надбавка до посадових окладів за вислугу 

років. 

Преміювання працівників військових частин. 

Поняття та цілі преміювання. Умови преміювання. Порядок нарахування, 

затвердження та виплати премій. Порядок обчислення планового фонду 

заробітної плати, виявлення його економії та розрахунок фонду преміювання. 

Умови праці медичних працівників військових частин. 

Порядок визначення освіти та присвоєння кваліфікаційної категорії медичних 

працівників. Посадові оклади лікарів, середнього та молодшого медичного 

персоналу, працівників аптечних закладів. Підвищення посадових окладів, 

доплати і надбавки до них. Окремі види оплати праці. 

Умови оплати праці спеціалістів соціально-культурної сфери. 

Посадові оклади спеціалістів закладів культури. Посадові оклади спеціалістів 

закладів освіти. Посадові оклади інших працівників соціально- культурної 

сфери. Порядок визначення стажу педагогічної роботи та виплати надбавки за 

вислугу років. Підвищення посадових окладів, доплати і надбавки 

працівникам соціально-культурної сфери. 

Порядок оплати праці при сумісництві, суміщенні посад. 

Оплата праці при сумісництві. Оплата праці при суміщенні посад, розширенні 

зон обслуговування, збільшенні обсягів виконуваних робіт. Оплата праці під 

час виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника. Оплата праці 

неповнолітніх. Порядок виплати заробітної плати при звільненні працівників. 

Доходи громадян: нарахування та утримання. 

Види утримань із заробітної плати. Податок з доходів фізичних осіб: його 

об’єкт, пільги, порядок обчислення. Утримання єдиного соціального внеску. 

Утримання за виконавчими документами. 

“БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ” 

Теоретичні основи організації бухгалтерського обліку у військових частинах. 

Поняття обліку та його види. Функції, принципи та завдання бухгалтерського 

обліку. Форми бухгалтерського обліку та облікові регістри в бюджетних 

установах. Методи бухгалтерського обліку. Порядок ведення бухгалтерського 

обліку. План рахунків бухгалтерського обліку. Поняття про бухгалтерські 

рахунки, їх будова. Рахунки синтетичного і аналітичного обліку. Поняття 

бухгалтерського балансу. Види балансу, його зміст та призначення. 

Організація роботи бухгалтерії військової частини. 

Місце бухгалтерії в фінансово-економічній службі військової частини. 

Завдання бухгалтерії. Розрахунок чисельності бухгалтерії. Кваліфікаційні 

вимоги до працівників бухгалтерії. Права та обов’язки головного бухгалтера. 

Посадові обов’язки працівників бухгалтерії. 
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Організація облікової політики військової частини. 

Поняття облікової політики військової частини. Структура наказу командира 

військової частини про облікову політику. Класифікація бухгалтерських 

документів. Основи роботи з первинними документами. Організація 

документообігу. Зберігання бухгалтерських документів, видача документів у 

тимчасове користування, вилучення та порядок їх знищення 

Облік необоротних активів у військових частинах. 

Поняття, склад та класифікація необоротних активів військової частини . 

Основні засоби як складова частина необоротних активів. Облік інших 

необоротних активів. Облік нематеріальних активів. Знос необоротних 

активів. Аналітичний облік основних засобів. Синтетичний облік основних 

засобів. Облік прийняття в експлуатацію основних засобів. Облік 

безоплатного отримання і передачі основних засобів. Облік орендних 

операцій. Облік вибуття і списання основних засобів. 

Порядок обліку запасів військової частини. 

Поняття, класифікація та оцінка запасів військової частини. Аналітичний 

облік запасів. Синтетичний облік запасів. Документальне оформлення руху 

запасів військової частини. Організація обліку майна 

продовольчої служби. Організація обліку майна речової служби. Організація 

обліку майна квартирно-експлуатаційної служби. Організація обліку паливно- 

мастильних матеріалів. Організація обліку майна інших служб матеріально - 

технічного забезпечення. 

Облік асигнувань військової частини. 

Основні принципи та методи фінансування військових частин. Економічна 

характеристика та зміст кошторису військової частини. Порядок складання та 

затвердження кошторису. Облік фінансування через органи Державного 

казначейства. Облік касових видатків. Аналітичний облік господарських 

операцій на реєстраційних рахунках. Синтетичний облік господарських 

операцій на реєстраційних рахунках. 

Облік касових операцій. 

Поняття каси і операційної каси. Функціонування каси. Документальне 

оформлення руху коштів у касі. Аналітичний облік готівкових операцій. 

Синтетичний облік готівкових операцій 

Облік дебіторської заборгованості та інших активів військової частини. 

Поняття та види розрахунків і активів військової частини. Завдання і 

принципи обліку розрахунків. Документальне оформлення і облік розрахунків 

з різними дебіторами. Документальне оформлення і облік розрахунків з 

підзвітними особами. Документальне оформлення і облік розрахунків з 

відшкодування завданих збитків. Облік інших грошових коштів. 

Облік довгострокових і поточних зобов’язань військової частини. 

Поняття зобов’язань. Облік довгострокових зобов’язань. Види поточних 

зобов’язань та порядок їх обліку. Облік розрахунків із податків і платежів. 

Облік кредиторської заборгованості. Організація і завдання обліку праці, 

заробітної плати і грошового забезпечення. Порядок аналітичного обліку 

розрахунків з оплати праці та грошового забезпечення. Синтетичний облік 
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розрахунків з грошового забезпечення, заробітної плати та пов’язаних з нею 

розрахунків. 

Облік на позабалансових рахунках та власного капіталу військової частини. 

Поняття та призначення позабалансових рахунків. Характеристика 

позабалансових рахунків. Порядок обліку озброєння, військової техніки та 

майна спеціального призначення. Облік фондів у необоротних активах та 

малоцінних і швидкозношуваних предметах. Облік результатів виконання 

бюджетів та кошторисів військових частин. Облік результатів переоцінки 

Порядок обліку майна на позабалансових рахунках. 

Облік доходів та видатків військової частини. 

Облік доходів загального фонду. Облік доходів спеціального фонду. Облік 

доходів від реалізації продукції, виробів і виконаних робіт. Теорія бюджетних 

видатків військових частин. Облік видатків із загального фонду. Облік 

видатків із спеціального фонду. Облік витрат на виробництво. 

Інвентаризація у військових частинах. 

Порядок проведення інвентаризацій у військових частинах. Загальні вимоги 

щодо інвентаризації активів і зобов’язань військових частин. Документальне 

оформлення результатів інвентаризацій та порядок усунення розбіжностей, 

виявлених інвентаризацією. Інвентаризація необоротних активів. 

Інвентаризація запасів. Інвентаризація коштів і розрахунків. 

Звітність військових частинах. 

Принципи формування фінансової звітності. Класифікація, види та склад 

фінансової звітності. Звітність про виконання загального фонду кошторису 

військової частини. Звітність про надходження і використання коштів 

спеціального фонду кошторису військової частини. Склад та порядок 

складання оперативної фінансової звітності. Взаємозв’язок фінансової 

звітності та звітності служб матеріально-технічного забезпечення військової 

частини. Порядок складання активу балансу військової частини. Порядок 

складання пасиву балансу військової частини. Ув’язки балансу військової 

частини та інших форм фінансової звітності. 

 «ФІНАНСИ» 

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 інш. Сучасні теорії фінансів. Неокласична школа. Кейнсіанство. 

Монетаризм М.Фрідмена. Теорії неокласичного синтезу. 

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 
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сучасних умовах, його соціальний напрямок. Фінансове господарство 

України: становлення та проблеми його розвитку. 

Проблеми дефіциту державного бюджету. 

Суть категорії державний бюджет. Виникнення державного бюджету та його 

значення для розвитку фінансового господарства держави. Проблеми 

формування державного бюджету. Поняття дефіциту державного бюджету та 

його причини. Види дефіциту державного бюджету. Державний борг. Шляхи 

подолання дефіциту державного бюджету. Державний бюджет України. 

Дефіцит державного бюджету України, причини та напрямки його подолання. 

Проблеми знаходження коштів для надзвичайних потреб держави. 

Надзвичайні ситуації та фінансові проблеми держави. Напрямки знаходження 

коштів в надзвичайних ситуаціях. Використання коштів від продажу доменів і 

державних підприємств. Резервний фонд, або резервна казна. Податкова 

політика. Отримання позик. Еволюція напрямків фінансування надзвичайних 

потреб держави. 

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. Система оподаткування. Види 

податків. Податкові системи країн соціально-ринкової економіки. Податкова 

система України, її специфіка. Проблеми та шляхи удосконалення податкової 

системи України. 

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. Фінансовий ринок України та 

проблеми його розвитку. Ринок цінних паперів в Україні. 

Проблеми залучення іноземного капіталу в економіку України. 

Необхідність іноземних інвестицій для розвитку економіки України. 

Створення умов для залучення іноземних інвестицій. Види іноземних 

інвестицій. Іноземні інвестиції і структурна перебудова економіки. 

Ефективність використання іноземних інвестицій і їх вплив на соціально- 

економічний розвиток 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 

ліквідації державного боргу. 

Проблеми входження України в світове співтовариство. 
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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. 
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Критерії оцінювання результатів вступного випробування з фаху для 

вступу на навчання за освітнім рівнем “магістр” за спеціальністю 072 

“Фінанси, банківська справа та страхування”  

 

Основними критеріями оцінювання завдань екзаменаційного білету є: 

– точність та конкретність відповіді на поставлене питання; 

– більш висока оцінка проявів самостійності вступників при виконанні 

екзаменаційного завдання, ніж стандартного підходу до питань, що 

розглядаються; 

– вміння застосовувати теоретичні знання для виконання службових 

обов’язків, що відповідають рівню підготовки офіцера військового управління 

тактичного рівня; 

– вміння виділяти істотні положення навчальної дисципліни; 

– загальна та професійна мова відповіді. 

 

Загальна шкала оцінювання вступного випробування.  

 

Знання та вміння, продемонстровані вступниками на вступному 

випробуванні з фаху оцінюються за 100-бальною шкалою.  

Оцінка “відмінно” (90 – 100) балів виставляється, якщо вступник 

глибоко і всебічно засвоїв навчальний матеріал, передбачений програмою, у 

повному обсязі відповів на запитання екзаменаційного білета, вирішив 

практичне завдання, при цьому він повинен твердо знати: 

теоретичні положення в розрізі питань дисциплін, визначених 

екзаменаційним білетом; 

керівні документи та їх вимоги в розрізі питань екзаменаційного білета. 

Оцінка “добре” (75 – 89) балів ставиться, якщо: 

матеріал викладено впевнено, але дещо неповно; 

при викладенні теоретичних питань або при виконанні практичних 

завдань були припущені незначні помилки, які суттєво не вплинули на 

правильність відповіді; 

вирішення практичного завдання, включеного до екзаменаційного 

білету, виконано не повно. 

Оцінка “задовільно” (60 - 74) балів виставляється, якщо: 

матеріал викладено недостатньо повно; 

при виконанні практичних завдань були допущені помилки, які суттєво 

вплинули на правильність відповіді; 

вступник недостатньо повно знає і не застосовує теоретичні знання; 

вирішення практичного завдання, включеного до екзаменаційного 

білету, виконано не недостатньо повно.  

Оцінка “незадовільно” (1 – 59) балів виставляється, якщо: 

вступник не володіє матеріалом за білетом або його відповідь не 

розкриває сутності питань; 

відповіді на додаткові запитання та вирішення прикладів підтверджують 

відсутність систематизованих знань за білетом. 
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практичне завдання, яке включено до екзаменаційного білету, не 

виконано. 

Загальна оцінка виставляється з урахуванням балів за кожне питання 

екзаменаційного білета.  

До екзаменаційного білета входить 3 (три) теоретичних питання та одне 

практичне (Задача) з навчальних дисциплін "Фінансове забезпечення 

військової частини", "Бухгалтерський облік у ЗСУ", "Оплата праці 

працівників військових частин", "Грошове забезпечення 

військовослужбовців", "Фінанси". Якщо до білету увійшло теоретичне 

питання з дисципліни “Оплата праці працівників військових частин” то 

практичне завдання (задача) з дисципліни “Грошове забезпечення 

військовослужбовців” і навпаки.  

 

Назва дисциплін 

Практи

чне 

завдан

ня 

 

Фінансове 

забезпечен

ня 

військової 

частини 

Грошо

ве 

забезпе

чення 

військо

вослуж

бовців 

Оплата 

праці 

працівників 

військових 

частин 

Бухгалт

ерський 

облік у 

ЗСУ 

Фінанси 

Задача 

коефіціє

нт 
2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

 

2,5 

Максима

льна 

кількість 

балів 

25 25 25 25 25 

 

 

25 

 

Показники оцінювання повноти відповіді вступника на кожне питання 

екзаменаційного білету визначаються за 10-бальною шкалою: 

 

Вербальна оцінка Бали Оцінка за 

національною 

шкалою 

Відмінно з елементами творчості 10 5 

Відмінно 9 

Добре 8 4 

Майже добре 7 

Задовільно 6 3 

Майже задовільно 5 2 

Недостатньо 4 

3 

Незадовільно 2 - 
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1 

Не підлягає оцінюванню 0 - 

 

Начальник кафедри фінансового забезпечення військ 

полковник                                                                                А І СИЗОВ 

20.02.2019 

 

Обговорено та затверджено на засіданні кафедри ФЗВ  протокол № 11 від 

“20” лютого 2019 року  

 

Розглянуто та ухвалено на засіданні Вченої ради військового факультету 

фінансів та права, 

протокол № 7 від “20” лютого 2019 року 
 

ТВО начальника військового факультету фінансів та права 

підполковник                                                                   Ю.ПІГОЛЬ 

 


