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Опис програми іспиту 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Кафедра фінансів та економіки 

Програма іспиту з дисципліни «Бухгалтерський облік» 

2 курс – освітній рівень -  перший (бакалаврський) 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування» 

072.00.01 Фінанси і кредит 

Форма проведення: тестування на платформі Moodle  

Тривалість проведення                     1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

 Екзамен проводиться в університетській аудиторії у тестовій формі із використанням 

персональних комп’ютерів, якщо ситуація дозволяє проведення освітнього процесу офлайн. 

Якщо ж освітній процес проходить дистанційно, то екзамен проводиться онлайн в режимі 

відеоконференції засобами Google Meet. 

 

Студент дає відповіді на запитання та завдання електронного тесту в системі Moodle. 

Тест містить 40 тестових питань, які передбачають автоматичну (комп’ютерну) перевірку і 

оцінюються по 1 балу кожне.  

Екзамен проводиться із суворим дотриманням принципів академічної доброчесності, 

що передбачає недопустимість списування, фальсифікацій та обману. При порушенні 

студент відсторонюється від подальшого проходження екзаменаційного тесту із 

підсумковою оцінкою Fx за дисципліну.  

Підсумкова оцінка в балах (максимально 100 балів) за дисципліну є сумою 

результату поточного контролю за семестр (60 балів) та відповіді на екзамені (40 балів). 

Перелік питань, які виносяться на іспит: 

1. Бухгалтерський облік як наука. Види обліку. 

2. Мета бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

3. Основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

4. Організація бухгалтерського обліку на підприємстві. 

5. Предмет бухгалтерського обліку.  

6. Об’єкти і суб’єкти обліку.  

7. Виникнення та призначення господарського обліку в суспільстві. 

8. Метод бухгалтерського обліку, поняття та сутність.  

9. Елементи методу бухгалтерського обліку.  

10. Класифікація об’єктів обліку та їх характеристика. 

11. Джерела утворення об’єктів обліку. 

12. Господарські процеси та господарські операції. 

13. Вимірники в бухгалтерському обліку.  

14. Внесення засновницького капіталу. 

15. Господарські операції і факти в обліку.  

16. Поняття про бухгалтерський баланс, його зміст, значення.  

17. Структура балансу.  

18. Вплив господарських операцій на зміни в балансі. 

19. Класифікація балансу. Значення та функції балансу. 

20. Бухгалтерські рахунки, їх призначення.  

21. Активні та пасивні рахунки, їх будова.  

22. Техніка запису господарських операцій на рахунках обліку.  

23. Подвійне відображення операцій на рахунках, його сутність та контрольне значення.  

24. Синтетичні рахунки. Аналітичні рахунки. 

25. Взаємозв’язок аналітичних та синтетичних рахунків. 

26. Складання оборотних відомостей по аналітичним рахункам. 

27. Класифікація рахунків відносно до балансу. 



28. Основи  класифікації рахунків бухгалтерського обліку. 

29. Класифікація рахунків за економічним змістом.  

30. Класифікація рахунків за структурою та призначенням. 

31. Структура плану  рахунків бухгалтерського обліку.  

32. Калькуляційні рахунки. Особливості регулюючих рахунків 

33. Результатні рахунки. Транзитні рахунки. 

34. Первинне спостереження в обліку і його документальне відображення.  

35. Види бухгалтерських документів, їх класифікація.  

36. Документообіг і зберігання документів.  

37. Документування фактів в умовах комп’ютеризації обліку.  

38. Класифікація документів. 

39. Бухгалтерська обробка документів. 

40. Облік операцій в процесі створення підприємства.  

41. Види діяльності підприємства, їх відображення в обліку.   

42. Облік процесу придбання засобів виробництва.  

43. Облік процесу виробництва та формування собівартості продукції.  

44. Облік процесу продаж.  

45. Облік формування та розподілу результатів господарювання.  

46. Необоротні та оборотні активи. 

47. Облік процесу придбання необоротних активів. 

48. Облік процесу придбання оборотних активів. 

49. Інвентаризація, як елемент методу бухгалтерського обліку.  

50. Місце і роль інвентаризації в теорії бухгалтерського обліку.  

51. Принципи та методика проведення інвентаризації.  

52. Відображення інвентаризації на рахунках бухгалтерського обліку та у фінансовій 

звітності. 

53. Види інвентаризації. Документальне оформлення інвентаризації. 

54. Визначення результатів інвентаризації. 

55. Форми бухгалтерського обліку, їх суть та історичний розвиток  

56. Облікові регістри, їх суть та призначення. Класифікація облікових регістрів.  

57. Способи запису в облікових регістрах. Виправлення помилок в облікових регістрах.  

58. Класифікація регістрів за змістом,  за зовнішньою формою. 

59. Класифікація регістрів за видом облікових записів. Порядок та техніка записів в 

облікові регістри. 

60. Бухгалтерська звітність, сутність та призначення, вимоги до складання.  

61. Класифікація звітності, її складання. Виправлення звітних даних. 

62. Аналіз звітності. 

63. Національні стандарти обліку.  

64. Міжнародні аспекти обліку, їх застосування в Україні.  

65. Облікова політика підприємства. 

 

 

 

Приклад теоретичного тесту 

 

1.Регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності в 

Україні здійснюється: 

А. Міністерством фінансів України; 

В. Національним банком України; 

С. Державним казначейством України; 

D. Верховною радою України. 

 

 



2.Оприбуткування матеріалів, придбаних підзвітною особою, відображають таким 

бухгалтерським проведенням: 

A. Дт 201  Кт 631;  

В. Дт 372  Кт 201;  

С. Дт 201  Кт 372;  

D. Дт 201  Кт 685. 

 

 

Екзаменатор                                 Мар’яна Сулима 

 

 

 

Завідувач кафедри                    Ольга СОСНОВСЬКА

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


