
10 ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
 

1.  Закон України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні". Загальноприйняті принципи та міжнародні стандарти 

бухгалтерського обліку. 

2.  Економічний зміст грошових операцій і завдання їх обліку.  

3.  Правила ведення касових операцій в народному господарстві України.      

Документація з обліку касових операцій.  

4.  Облік та контроль касових операцій і грошей у касі.  

5.  Порядок відкриття рахунків у банках для здійснення безготівкових   

розрахунків.  

6.  Облік інших грошових коштів. 

7.  Економічний зміст розрахункових операцій і завдання їх обліку. 

8.  Поточні фінансові інвестиції та розрахунки з покупцями і 

замовниками. Облік витрат майбутніх періодів. 

9.  Поняття, оцінка та види короткострокових зобов'язань. 

10.  Облік короткострокових позик, поточної заборгованості за 

довгостроковими зобов'язаннями.  

11.  Короткострокові векселі видані.  

12.  Розрахунки з постачальниками та підрядниками. 

13.  Облік розрахунків з бюджетом за податками і платежами.  

14.  Облік розрахунків з учасниками, облік розрахунків з інших операцій.  

15.  Доходи майбутніх періодів. 

16.  Економічний зміст матеріальних оборотних засобів, їх класифікація і 

завдання обліку.  

17.  Організація складського господарства і облік на складах. 

Методи оцінки товарно-матеріальних запасів. 

18.  Облік виробничих запасів.  

19.  Облік малоцінних та швидкозношуваних предметів.  

20.  Облік готової продукції . 

21.  Облік основних засобів, інших необоротних матеріальних активів. 

22.  Облік нематеріальних активів. 

23.  Методика розрахунку та облік амортизації основних засобів.  

24.  Знос необоротних активів.  

25.  Економічний зміст і завдання обліку праці та її оплати.  

26.  Класифікація робітників господарства на категорії та облікові групи. 

27.  Склад фонду оплати праці. 

28.  Первинний облік праці та порядок нарахування оплати праці. 

29.  Порядок нарахування оплати за час відпусток, допомоги по тимчасовій 



непрацездатності.  

30.  Систематизація (зведення) відпрацьованого часу і нарахованої оплати 

праці за об'єктами обліку.  

31.  Види і порядок утримань із заробітної плати.  

32.  Облік розрахунків з оплати праці та розрахунків за страхуванням. 

33.  Облік довгострокових позик.  

34.  Поняття доходів та їх класифікація. 

35.  Економічний зміст капітальних інвестицій, їх види і завдання обліку. 

Загальні положення обліку капітальних інвестицій.  

36.  Придбання (створення) нематеріальних активів. 

37.  Довгострокові фінансові інвестиції. 

38.  Довгострокова дебіторська заборгованість. 

39.  Відстрочені податкові активи. 

40.  Визначення, визнання, оцінка і функції власного капіталу. 

Складові власного капіталу.  

41.  Облік витрат за елементами.  

42.  Облік витрат діяльності.  

43.  Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, 

робіт, послуг).  

44.  Облік загальновиробничих витрат. 

45.  Облік операційних витрат.  

46.  Облік доходів і фінансових результатів діяльності.  

47.  Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг.  

48.  Облік інших операційних доходів. 

49.  Облік доходів від фінансової діяльності.  

50.  Облік фінансових результатів діяльності.  

51.  Облік результатів звичайної діяльності.  

52.  Облік використання прибутку підприємства. 

53.  Характеристика основних методів калькуляції. 

54.  Бухгалтерська звітність, її суть та значення, склад і строки подання. 

55.  Виправлення помилок, відображення змін та впливу інфляції у 

фінансовій звітності. 

56.  Методика підготовки Ф№1 “Баланс.”  

57.  Методика підготовки Ф№2 “Звіт про фінансові результати”.  

58.  Методика підготовки  Звіту про фінансові результати.  

59.  Ф№4 “Звіт про власний капітал”.   

60.  Основи побудови обліку в бюджетних організаціях.  
 


