
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра фінансів та економіки 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»  

курс 2 

Спеціальність 072 Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і кредит) 

 

Форма проведення виконання екзаменаційного тесту (Moodle) 
 

Тривалість проведення 

 

2 академічні години (1 год. 20 хв.) 
 

Максимальна кількість балів: 

 

40 балів (80 теоретичних тестів) 

 

Критерії оцінювання: 

 

40 балів – тести теоретичні 

 

Перелік допоміжних матеріалів: 

 

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні», Національні положення (стандарти) 

бухгалтерського обліку, План рахунків бухгалтерського 

обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських 

операцій підприємств і організацій, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 

291 (Редакція від 18.03.2014), Інструкція про 

застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку 

активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій 

підприємств і організацій, затверджена наказом 

Міністерства фінансів України від 30.11.99 № 291 

(Редакція від 03.11.2020), Спрощений План рахунків 

бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і 

господарських операцій підприємств, затверджений 

наказом Міністерства фінансів України від 19.04.2001 № 

186 (Редакція від 23.07.2019),  Наказ Міністерства 

фінансів України від 29.09.2020 № 588 «Про внесення 

змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства 

фінансів України з бухгалтерського обліку» 

 

Орієнтований перелік питань: 

1. У чому полягає бухгалтерський облік як наука: суб’єкти, об’єкти, принципи, види 

обліку. 

2. Поясніть мету та завдання бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

підприємства. 

3. Дайте характеристику основних принципів бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності. 

4. Визначте основні поняття та терміни, які застосовуються у бухгалтерському обліку. 

5. Охарактеризуйте предмет бухгалтерського обліку в умовах діджиталізації та 

автоматизації облікових процесів.  

6. Дайте характеристику процесу організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 

7. Наведіть приклади об’єктів обліку, суб’єктів обліку. 

8. Охарактеризуйте поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення.  

9. В чому полягає цифровізація на рівні бухгалтерського обліку. 

10. Визначте сутність об’єктів і суб’єктів бухгалтерського обліку.  
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11. Дайте характеристику структури плану рахунків бухгалтерського обліку.  

12. Поясніть причини виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві. 

13. Дайте визначення методу бухгалтерського обліку, поняття та сутність.  

14. Охарактеризуйте елементи методу бухгалтерського обліку.  

15. Наведіть класифікацію об’єктів обліку та їх характеристика. 

16. У чому полягає подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність та 

контрольне значення.  

17. Поясніть особливості обліку процесу виробництва та формування собівартості 

продукції.  

18. Дайте визначення господарських процесів та господарських операцій. 

19. Охарактеризуйте вимірники в бухгалтерському обліку.  

20. Визначте сутність та особливості обліку внесення засновницького капіталу. 

21. Наведіть приклади господарських операцій в обліку за їх видами впливу на баланс 

підприємства.  

22. Охарактеризуйте структуру балансу.  

23. У чому полягає вплив господарських операцій на зміни в балансі. 

24. Поясніть сутність класифікації статей балансу. Значення та функції балансу. 

25. Дайте визначення бухгалтерських рахунків, поясніть їх призначення.  

26. Наведіть приклади активних та пасивних рахунків, поясніть їх будову.  

27. У чому полягає техніка запису господарських операцій на рахунках обліку.  

28. Охарактеризуйте синтетичні рахунки та аналітичні рахунки. 

29. Поясніть особливості обліку процесу придбання засобів виробництва.  

30. Дайте класифікацію рахунків за економічним змістом.  

31. У чому полягає взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків. 

32. Наведіть приклади активно-пасивних рахунків, поясніть їх будову.  

33. У чому полягає складання оборотних відомостей по аналітичним рахункам. 

34. Поясніть сутність класифікації рахунків відносно до балансу. 

35. Охарактеризуйте основи  класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

36. Дайте класифікацію рахунків за структурою та призначенням. 

37. Дайте визначення калькуляційних рахунків. Поясніть особливості регулюючих 

рахунків. 

38. Охарактеризуйте результатні рахунки. Транзитні рахунки. 

39. У чому полягає первинне спостереження в обліку і його документальне відображення.  

40. Охарактеризуйте види бухгалтерських документів, їх класифікація.  

41. Поясність сутність документообігу та процесу зберігання бухгалтерських документів.  

42. Документування фактів в умовах комп’ютеризації бухгалтерського обліку.  

43. У чому полягає класифікація бухгалтерських документів. 

44. Наведіть приклади бухгалтерської обробки первинних документів та реєстрів. 

45. Поясніть особливості обліку операцій в процесі створення підприємства.  

46. Охарактеризуйте види діяльності підприємства, їх відображення в обліку.   

47. Визначте сутність бухгалтерського обліку процесу збуту та  продажу продукції.  

48. Поясніть особливості обліку формування та розподілу результатів господарювання.  

49. Наведіть приклади необоротних та оборотних активів. 

50. Визначте сутність обліку процесу придбання необоротних активів. 

51. Охарактеризуйте облік процесу придбання оборотних активів. 

52. У чому полягає інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку.  

53. Дайте характеристику місця та ролі інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку.  

54. Наведіть принципи та методику проведення інвентаризації.  

55. Поясніть необхідність відображення інвентаризації на рахунках бухгалтерського 

обліку та у фінансовій звітності. 

56. Охарактеризуйте склад і структуру активів підприємства. 

57. Перелічите види інвентаризації. Документальне оформлення інвентаризації. 



58. Дайте визначення результатів інвентаризації. 

59. Наведіть форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток  

60. Назвіть облікові регістри, їх суть та призначення. Класифікація облікових регістрів. 

61. Охарактеризуйте способи запису в облікових регістрах. Виправлення помилок в 

облікових регістрах.  

62. Наведіть класифікацію регістрів за змістом,  за зовнішньою формою. 

63. Охарактеризуйте склад і структуру пасивів підприємства. 

64. Визначте сутність і зміст організації обліку на підприємстві. 

65. Назвіть та охарактеризуйте принципи обліку на підприємстві. 

66. Наведіть класифікацію регістрів за видом облікових записів. Порядок та техніка 

записів в облікові регістри. 

67. В чому полягає сутність бухгалтерської звітності, її сутність та призначення, вимоги 

до складання.  

68. Наведіть класифікацію звітності, її складання. Виправлення звітних даних. 

69. У чому полягає аналіз фінансової звітності підприємства. 

70. Охарактеризуйте національні стандарти обліку.  

71. Наведіть міжнародні аспекти обліку, їх застосування в Україні.  

72. У чому полягає облікова політика підприємства. 

73. Охарактеризуйте напрями обліку діяльності підприємства, його види. 

74. Назвіть та охарактеризуйте функції обліку. 

75. Визначте інструментарій обліку підприємства, його принципи та завдання. 

76. Назвіть та охарактеризуйте принципи управління обліковим процесом. 

77. Визначте сутність та види обліку на підприємстві. 

78. Наведіть шляхи діджиталазації у бухгалтерській діяльності. 

79. Охарактеризуйте показники ефективності бухгалтерського обліку на підприємстві. 

80. В чому полягають функціональні обов’язки головного бухгалтера підприємства, його 

компетенції та завдання. 

 

Приклад теоретичного тесту 

 
1. Залежно від виду бухгалтерські рахунки поділяються на:  

Виберіть одну або декілька відповідей: 
а) активні та пасивні; 

б) балансові, забалансові та позабалансові;  

в) активні, активно-пасивні та пасивні; 
г) балансові та позабалансові; 

д) активні, пасивно-активні та пасивні. 

2. До активних рахунків відносять рахунки: 
Виберіть одну або декілька відповідей: 

а) 301, 311, 105, 106, 312; 

б) 502, 801, 105, 106, 661 ; 

в) 106, 661, 361, 372, 901; 
г) 361, 372, 901, 001, 521; 

д) 301, 311, 105, 106, 113. 

 

 

Екзаменатор                          к.е.н., доц. Соболєва-Терещенко О.А. 

 

Завідувач кафедри              д.е.н., проф. Сосновська О.О.  


