
«ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК» 
 

1. Загальна характеристика фінансового і управлінського обліків та 

податкових розрахунків з бюджетом. 

2. Організаційні основи побудови фінансового обліку. 

3. Сутність облікової політики підприємств та її значення для організації 

фінансового обліку. 

4. Порядок ведення касових операцій в національній валюті в Україні. 

5. Облік касових операцій в системі рахунків. 

6. Порядок відкриття, переоформлення і закриття рахунків у банках. 

7. Облік коштів на рахунках в банках. 

8. Порядок проведення інвентаризації та відображення її результатів в 

обліку. 

9. Поняття, класифікація та оцінка фінансових інвестицій. 

10. Облік придбання фінансових інвестицій. 

11. Поняття, класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. 

12. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 

13. Облік заборгованості за майно, що передане в оперативну оренду. 

14. Поняття іноземної валюти та облік курсових різниць за рахунками з 

обліку грошових коштів. 

15. Облік розрахунків з підзвітними особами. 

16. Порядок створення та облік резерву сумнівних боргів. 

17. Облік фінансових інвестицій за методом участі в капіталі. 

18. Облік розрахунків з різними дебіторами. 

19. Облік витрат на ремонт основних засобів. 

20. Облік розрахунків за  векселями одержаними. 

21. Поняття, класифікація та оцінка основних засобів. 

22. Документування та облік операцій з надходження основних засобів. 

23. Документування та облік операцій з списання основних засобів. 

24. Документування та облік операцій з реалізації основних засобів. 

25. Облік амортизації основних засобів. 

26. Поняття, класифікація, оцінка та особливості обліку інших необоротних 

матеріальних активів. 

27. Поняття, класифікація та оцінка нематеріальних активів. 

28. Документування та облік операцій з надходження нематеріальних 

активів. 

29. Документування та облік операцій з вибуття нематеріальних активів. 

30. Облік амортизації нематеріальних активів. 

31. Поняття, оцінка та класифікація запасів. 

32. Поняття та облік наявності й руху малоцінних і швидкозношуваних 

предметів. 

33. Синтетичний та аналітичний облік надходження і використання 

виробничих запасів. 

34. Поняття, склад і класифікація витрат виробництва. 

35. Синтетичний і аналітичний облік витрат основного виробництва. 

36. Синтетичний і аналітичний облік витрат допоміжних виробництв. 

37. Синтетичний і аналітичний облік загальновиробничих витрат. 



38. Облік витрат виробництва з використанням рахунків класу 8 «Витрати за 

елементами». 

39. Поняття, оцінка та класифікація готової продукції. 

40. Документування та облік господарських операцій, пов’язаних з рухом 

готової продукції. 

41. Поняття та класифікація зобов'язань. 

42. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

43. Поняття та облік короткострокових позик. 

44. Поняття та облік довгострокових позик. 

45. Поняття, форми, системи та види оплати праці. 

46. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці. 

47. Порядок нарахування основної, додаткової заробітної плати та допомоги 

з тимчасової непрацездатності. 

48. Порядок здійснення та облік утримань із заробітної плати. 

49. Облік розрахунків за страхуванням. 

50. Механізм нарахування та облік розрахунків з бюджетом за непрямими 

податками. 

51. Порядок нарахування та облік розрахунків з бюджетом за податком на 

прибуток. 

52. Облік розрахунків за векселями виданими. 

53. Облік зобов'язань за облігаціями. 

54. Облік зобов’язань з фінансової оренди. 

55. Поняття, порядок визнання та класифікація доходів. 

56. Поняття та облік доходів операційної діяльності. 

57. Поняття витрат, їх класифікація та порядок визнання в обліку. 

58. Поняття та облік інших адміністративних і збутових витрат. 

59. Облік доходів фінансової діяльності. 

60. Облік витрат фінансової діяльності. 

61. Облік доходів і витрат, що виникають в ході іншої діяльності. 

62. Поняття, порядок формування та обліку фінансових результатів 

діяльності підприємств. 

63. Поняття та порядок формування статутного капіталу на підприємствах 

різних галузей економічної діяльності. 

64. Умови та порядок відображення операцій із збільшення статутного 

капіталу акціонерних товариств. 

65. Умови та порядок ведення обліку зменшення статутного капіталу 

акціонерних товариств. 

66. Умови та порядок відображення в обліку операцій із збільшення 

статутного капіталу у ТзОВ. 

67. Умови та порядок відображення в обліку операцій із зменшення 

статутного капіталу у ТзОВ 

68. Облік додаткового та резервного капіталу. 

69. Облік розрахунків з учасниками. 

70. Облік нерозподіленого прибутку (непокритих збитків). 

71. Облік забезпечення майбутніх витрат і платежів. 

72. Облік капіталу у дооцінках. 

73. Облік формування та використання прибутку підприємства. 



74. Облік розрахунків за іншими операціями. 

75. Класифікація фінансової звітності та основні принципи її складання. 

76. Значення та порядок складання Балансу (Звіту про фінансовий стан). 

77. Порядок складання Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний 

дохід). 

78. Порядок складання Звіту про рух грошових коштів. 

79. Порядок складання Звіту про власний капітал. 

80. Порядок складання приміток до фінансової звітності. 
 


