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Вступні додаткові випробування передбачають виконання тестових 
завдань, які об’єктивно визначають їх рівень початкової підготовки з «Основ 
бухгалтерського обліку». 

 

Перелік тем, що виносяться на тестування 

ТЕМА 1. Історична ретроспектива обліку та його сутність 

1. Сутність господарського обліку  
2. Характеристика господарського обліку в історичній ретроспективі 

3. Роль і місце бухгалтерії у системі господарського обліку 
 

ТЕМА 2. Правові основи бухгалтерського обліку та його місце у системі 
економічних наук  

1. Державне регулювання обліку і звітності 

2. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку і звітності 

3. Облік у системі економічних наук 
 

ТЕМА 3. Бухгалтерський облік у системі управління суб'єктом 
господарювання  

1. Принципи бухгалтерського обліку 

2. Завдання бухгалтерського обліку та вимоги до нього 

3. Види обліку та їх характеристика 
 

ТЕМА 4. Предмет і система об'єктів бухгалтерського обліку 
1. Предмет бухгалтерського обліку  

2. Система об'єктів бухгалтерського обліку та їх класифікація  

3. Типи господарських операцій, що викликають зміни в об'єктах 
бухгалтерського обліку 

 

ТЕМА 5. Метод бухгалтерського обліку та його елементи. Стадії 
облікового процесу  

1. Сутність методу бухгалтерського обліку 

2. Елементи методу бухгалтерського обліку 

3. Предметно-методологічна цілісність облікового процесу 
 

ТЕМА 6. Первинне спостереження та документування 

1. Загальне поняття про документи і первинне спостереження 

2. Класифікація документів і інших первинних носіїв облікової інформації 

3. Вимоги до змісту й оформлення первинної облікової документації 

4. Державна регламентація первинних документів 

5. Поняття документообігу та його організації 



ТЕМА 7. Вартісне вимірювання об'єктів бухгалтерського обліку: оцінка і 
калькуляція  

1. Показники вимірювання об'єктів обліку  

2. Калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку 
 

ТЕМА 8. Балансове узагальнення 

1. Метод балансового узагальнення 

2. Бухгалтерський баланс, його зміст і побудова 

3. Зміни у балансі, що відбуваються під впливом господарських операцій 
 

ТЕМА 9. Система рахунків і подвійний запис 

1. Рахунки бухгалтерського обліку, їх призначення та будова  

2. Взаємозв'язок рахунків бухгалтерського обліку з балансом 

3. Подвійний запис, його сутність і значення 
 

ТЕМА 10. Класифікація та план рахунків 

1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку 

2. План рахунків бухгалтерського обліку 

3. Проблемні питання складу Плану рахунків бухгалтерського обліку 
 

ТЕМА 11. Синтетичний та аналітичний облік 

1. Синтетичні рахунки 

2. Аналітичні рахунки та субрахунки 

3. Взаємозв'язок синтетичних, аналітичних рахунків та субрахунків 

4. Порядок узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку 
 

ТЕМА 12. Облік господарських процесів 

1. Облік процесу постачання  

2.Облік процесу виробництва 

3. Облік процесу реалізації 
 

ТЕМА 13. Інвентаризація 

1. Визначення та порядок проведення інвентаризації 

2. Класифікація видів інвентаризації 

3. Принципи і методика проведення інвентаризації  

4.Проведення інвентаризації за об'єктами обліку  

5. Відображення результатів інвентаризації на рахунках бухгалтерського 
обліку 

 

ТЕМА 14. Облікова політика підприємства 

1. Теоретично-методологічні засади облікової політики 

2. Організаційні основи облікової політики на підприємстві 

3. Зміни облікової політики та їх відображення у фінансовій звітності 



ТЕМА 15. Форми і регістри бухгалтерського обліку 

1. Облікові регістри та їх роль бухгалтерському обліку 

2. Техніка облікової реєстрації та виправлення помилок  
3. Форми бухгалтерського обліку 

4. Автоматизована форма обліку 
 

ТЕМА 16. Основи фінансової (бухгалтерської) звітності 
1. Вимоги до фінансової звітності  

2. Принципи формування фінансової (бухгалтерської) звітності 
 

ТЕМА 17. Форми фінансової звітності та їх структурні особливості 
1. Фінансовий звіт (Баланс) підприємства  

2. Звіт про фінансові результати 

3. Звіт про рух грошових кошті 

4. Звіт про власний капітал 

5. Примітки до річної фінансової звітності 
 

ТЕМА 18. Основи формування фінансової звітності за МСФЗ 

1. Організація і методологія розробки міжнародних стандартів  

2. Розповсюдження міжнародних стандартів фінансової звітності в інших 
країнах  

3. Система бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні 
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