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Перелік тем для підготовки до тестування:

 
Тема 1. Сутність бухгалтерського обліку та основи його організації

Предмет  бухгалтерського  обліку  та  його  важливіші  об’єкти.  Класифікація  активів,  капіталу,
зобов’язань підприємства.

Метод  бухгалтерського  обліку.  Основні  елементи  методу  бухгалтерського  обліку:  документація  і
інвентаризація, рахунки і подвійний запис, оцінка і калькуляція, баланс і звітність.

Загальні відомості про господарський облік та його суть. Еволюція господарського обліку. Історична
обумовленість господарського обліку, залежність його цілей, задач і змісту від господарського механізму.

Вимірники, що застосовуються в обліку, їх характеристика. Види господарського обліку. Суть і зміст
оперативно-технічного, статистичного і бухгалтерського обліку. Особливості і сфера застосування кожного
виду обліку.

Місце  бухгалтерського  обліку  в  єдиній  системі  народногосподарського  обліку.  Вимоги  до
бухгалтерського обліку, його функції та завдання. Види бухгалтерського обліку. Суть і зміст фінансового і
внутрішньогосподарського (управлінського) обліку.

Тема 2. Система рахунків і подвійний запис. Бухгалтерський баланс
Поняття про класифікацію рахунків бухгалтерського обліку та її призначення. Класифікація рахунків

за  їх  економічним  змістом,  за  призначенням  та  структурою.  Рахунки  бухгалтерського  обліку,  їх
призначення.

Побудова рахунків. Активні, пасивні, активно-пасивні рахунки, їх структура. Порядок відображення
господарських  операцій  на  рахунках  та  визначення  оборотів  і  сальдо.  Взаємозв'язок  між  рахунками  і
балансом.

Подвійний запис і його контрольне значення. Кореспонденція рахунків. Бухгалтерські записи: прості,
складні. Хронологічний і систематичний записи господарських операцій на рахунках.

План  рахунків  бухгалтерського  обліку  та  Інструкція  про  застосування  Плану  рахунків,  їх
призначення, зміст  та характеристика.  Синтетичний та аналітичний облік.  Взаємозв’язок між рахунками
синтетичного і аналітичного обліку.

Поняття  бухгалтерського  балансу.  Бухгалтерський  баланс  як  засіб  узагальненого  відображення
активів, капіталу, зобов'язань підприємства. Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи балансу, статті
балансу.

Тотожність  активу  і  пасиву  бухгалтерського  балансу  та  її  обґрунтування.  Валюта  балансу,
періодичність  його  складання  та  подання.  Значення  балансу.  Типи  господарських  операцій  та  зміни  в
балансі, викликані господарськими операціями.

Тема 3. Облік грошових коштів в касі та на рахунках
Грошові  кошти:  їх  економічна  сутність  та  визначення.  Організація  ведення  касових  операцій.

Документальне  оформлення руху грошових коштів в касі підприємства. Облік руху грошових коштів в касі.
Ліміти в касі. Касова дисципліна.

Нормативно-правове регулювання операцій з готівкою. Контроль касових операцій. Прогноз 
касового обороту. Інкасація. Операції з готівковою іноземною валютою, чеками, сумнівними, грошовими 
знаками. Порядок інкасації, обробки, формування та пакування готівки.

https://elearning.kubg.edu.ua/mod/page/view.php?id=150439


Організація  касової  роботи.  Технічні  вимоги  до  касових  вузлів.  Безпека  касових  операцій.
Документообіг, обробка і зберігання оформлених касових документів.

Порядок відкриття рахунків в установах банку. Види рахунків. Облік коштів на поточних рахунках в
національній та іноземній валютах. Купівля та продаж валюти в банку при здійсненні зовнішньоекономічної
діяльності.

Тема 4. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу
Заробітна  плата:  поняття,  види,  форми  і  системи  оплати  праці.  Законодавче  регулювання  оплати

праці. Фонд оплати праці та його складові.
Документація з обліку праці та її оплати. Аналітичний облік. Порядок виплати. Синтетичний облік

розрахунків за виплатами працівникам: з нарахування заробітної плати, утримання, депонування, виплати.
Облік розрахунків по внесках на обов’язкове державне пенсійне та соціальне страхування персоналу.

Облік створення і використання резерву на оплату відпусток. Облік розрахунків з підзвітними особами за
виданими  авансами,  за  претензіями.  Розкриття  інформації  про  дебіторську  заборгованість  у  фінансовій
звітності.

Тема 5. Облік необоротних активів, облік запасів
Визнання необоротних активів.  Поняття про основні засоби, класифікація та оцінка.  Організація

синтетичного і аналітичного обліку основних засобів.
Документальне  оформлення  операцій  з  руху  основних  засобів.  Облік  надходження  основних

засобів. Облік амортизації (зносу) основних засобів.
Облік  вибуття  основних  засобів  (ліквідації,  реалізації,  безоплатній  передачі).  Облік  оренди

основних засобів.
Визнання нематеріальних активів, їх оцінка і переоцінка. Облік операцій з надходження та вибуття

нематеріальних активів. Облік амортизації нематеріальних активів.
Інвентаризація  основних  засобів,  нематеріальних  активів  і  порядок  відображення  в  обліку  її

результатів. Розкриття інформації про основні засоби, нематеріальні активи у фінансовій звітності.
Тема 6. Облік власного капіталу
Власний капітал та характеристика його складових. Облік формування та руху статутного капіталу

на  підприємствах  різних  форм  власності  і  організаційно-правових  форм.  Облік  пайового,  додаткового,
резервного капіталу. Облік нерозподілених прибутків (непокритих) збитків.

Прозорість  відображення  в  документах  внесків  засновників  та  створення  власного  капіталу.
Розкриття інформації про власний капітал у фінансовій звітності.

Тема 7. Облік витрат діяльності підприємства
Основні  вимоги  до  визнання  та  оцінки  витрат.  Класифікація  витрат  за  елементами  та  за  видами

діяльності.  Витрати  прямі,  непрямі,  змінні  і  постійні.  Побудова  обліку  витрат  діяльності  на  рахунках
бухгалтерського обліку.

Облік прямих витрат з операційної діяльності. Непрямі (загальновиробничі) витрати, їх склад, облік та
способи розподілу. Формування та облік виробничої собівартості готової продукції (робіт, послуг). Поняття
калькуляції  і  її  види,  об’єкт  калькуляції,  структура  звітної  калькуляції.  Методи  обліку  витрат  і
калькулювання собівартості продукції (робіт, послуг).

Адміністративні витрати, їх склад, облік та порядок списання. Облік витрат на збут. Облік інших
операційних витрат та інших витрат звичайної діяльності. Облік витрат від надзвичайних подій.
Відображення витрат за видами діяльності та економічними елементами у фінансовій звітності.

Тема 8. Облік доходів і фінансових результатів
Основні вимоги до визнання та оцінки доходів. Класифікація доходів.
Побудова обліку доходів на рахунках бухгалтерського обліку.
Облік доходів від звичайної діяльності: від реалізації продукції, іншої операційної діяльності, доходів

від  фінансової  діяльності.  Облік  надзвичайних  доходів.  Визнання,  види  та  оцінка  дебіторської
заборгованості. Облік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. Методи визначення резерву
сумнівних боргів. Облік резерву сумнівних боргів. Облік кредиторської заборгованості.

Поняття фінансових результатів, порядок їх формування та облік.
Облік  використання  прибутку.  Облік  податку  на  прибуток.  Відображення  доходів  і  фінансових

результатів у фінансовій звітності.
Тема 9. Документація та інвентаризація
Поняття  про  бухгалтерські  документи.  Класифікація  документів.  Вимоги  щодо  первинної

документації. Значення документів, реквізити документів.
Бухгалтерська  обробка  документів.  Уніфікація  і  стандартизація  бухгалтерських  документів.

Кадровий та бухгалтерський документообіг та його організація. Порядок та терміни зберігання документів.
Інвентаризація в системі бухгалтерського обліку. Нормативне регламентування інвентаризації. Види

інвентаризації. Порядок проведення інвентаризації та відображення в обліку її результатів.
Тема 10. Техніка та форми бухгалтерського обліку
Облікові  реєстри,  їх  суть і  значення.  Види і  форми облікових реєстрів.  Класифікація  облікових

реєстрів. Правила ведення облікових реєстрів і способи виправлення помилок у записах.



Форми  бухгалтерського  обліку:  історичний  розвиток,  їх  суть  і  характеристика.  Шляхи
удосконалення  форм  бухгалтерського  обліку.  Сучасні  форми  організації  бухгалтерського  обліку  на
підприємствах. Права і обов’язки головного бухгалтера підприємства.

Організація  обліку  в  Україні.  Керівництво  бухгалтерським обліком.  Роль  Міністерства  фінансів
України в методологічному керівництві обліком і звітністю в Україні.

Тема 11. Фінансова звітність підприємства
Загальне поняття, призначення фінансової звітності. Бухгалтерський баланс як засіб узагальненого

відображення активів, капіталу, зобов'язань підприємства. Побудова і зміст балансу: актив і пасив, розділи
балансу, статті балансу.  Звіт про фінансові результати.

Якісні  характеристики  фінансової  звітності.  Основні  принципи,  на  яких  ґрунтується  фінансова
звітність. Види фінансової звітності. Склад фінансової звітності та порядок її подання.

Зміст квартальної та річної фінансової звітності. Баланс, звіт про фінансові результати, звіт про рух
грошових коштів, звіт про власний капітал.
 
Приклади тестів:

На якому рахунку обліковуються виробничі запаси: 
a. 20
b. 21
c. 23
d. 24

Що є підставою для відображення господарських операцій на рахунках бухгалтерського обліку:
a. первинні документи
b. договори
c. накази
d. розпорядження

Екзаменатор                                            Костянтин БЕЗВЕРХИЙ

Завідувач кафедри                                  Андрій РАМСЬКИЙ 


