
Програмові вимоги для підсумкового контролю  

з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку» 

 

Тема: Принципи організації бухгалтерського обліку на підприємстві  

1. Поняття, завдання та значення організації бухгалтерського обліку. 

2. Об’єкти організації бухгалтерського обліку. 
3. Етапи організації бухгалтерського обліку. 

4. Елементи організації бухгалтерського обліку. 

5. Зміст та передумови раціональної організації бухгалтерського обліку. 
6. Основні принципи бухгалтерського обліку. 

Тема: Нормативно-правове забезпечення облікового процесу та облікова 

політика підприємства 

7. Нормативно-правове забезпечення бухгалтерського обліку. 

8. Характеристика основних національних стандартів обліку з обліку активів, 

зобов’язань і власного капіталу. 
9. Формування облікової політики підприємства. 

10. Наказ про облікову політику підприємства. 

11. План рахунків бухгалтерського обліку. 
12. Особливості облікової політики щодо управлінського обліку та податкових 

розрахунків суб’єктів господарювання. 

13. Розробка робочого плану рахунків бухгалтерського обліку. 
14. Вимоги до обліку. 

15. Форми бухгалтерського обліку. 

16. Методологічне керівництво бухгалтерським обліком і звітністю в Україні.  

Тема: Формування і функціонування облікових підрозділів 

17. Призначення та функції облікових підрозділів. 
18. Посадова інструкція головного бухгалтера. Посадова інструкція бухгалтера. 

Посадова інструкція касира. 

19. Форми організаційної побудови бухгалтерської служби. 
20. Типи організаційних структур бухгалтерії. 

21. Нормування праці й визначення чисельності персоналу бухгалтерії.  

22. Організація праці працівників бухгалтерії. 
23. Функції головного бухгалтера. 

24. Приймання та звільнення з роботи головного бухгалтера. 

Тема: Бухгалтерський контроль і юридична відповідальність на 

підприємстві 

25. Поняття, мета та завдання бухгалтерського контролю. 

26. Види бухгалтерського контролю. 
27. Організація інвентаризаційної роботи на підприємстві. 

28. Методичні прийоми бухгалтерського контролю. 

29. Види відповідальності працівників обліку. 
30. Порядок накладання адміністративних штрафів. 

Тема: Формування системи документування господарських операцій та 

документообігу 

31. Організація документопотоку на різних етапах облікового процесу. 

32. Основні реквізити первинних документів. 

33. Організація документування господарських операцій та документообігу. 



34. Організація облікових номенклатур. 
35. Організація зберігання та утилізація бухгалтерських документів. 

Тема: Особливості організації обліку активів, власного капіталу та 

зобов’язань 

36. Основні завдання та нормативна база організації обліку власного капіталу. 

37. Організація обліку статутного та пайового капіталів за різних організаційно-

правових форм господарювання. 
38. Організація обліку інших складових власного капіталу. 

39. Організація обліку забезпечення зобов’язань. 

40. Основні завдання та нормативна база організації обліку зобов’язань. 
41. Організація обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками. 

42. Організація обліку розрахунків з бюджетом. 

43. Організація обліку розрахунків з різними кредиторами. 

44. Організація обліку розрахунків за позиками банку. 
45. Основні завдання та принципи організації обліку праці та її оплати. 

46. Організація обліку особового складу та використання робочого часу. 

47. Організація надання відпусток, їх розрахунок, облік та оплата. 
48. Організація розрахунків з працівниками за листками непрацездатності. 

49. Порядок організації обліку утримань із заробітної плати та їх обліку. 

Тема: Організаційні засади обліку доходів, витрат і фінансових результатів 

діяльності підприємства 

50. Основні завдання та нормативна база організації обліку необоротних 
матеріальних та нематеріальних активів. 

51. Організація первинного обліку основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів. 
52. Організація обліку наявності і руху основних засобів та інших необоротних 

матеріальних активів. 

53. Організація обліку нематеріальних активів. 

54. Порядок нарахування амортизації основних засобів та її організація обліку. 
55. Основні завдання та принципи організації обліку виробничих запасів. 

56. Організація перинного обліку виробничих запасів. 

57. Організація складського обліку виробничих запасів. 
58. Організація синтетичного і аналітичного обліку виробничих запасів. 

59. Основні завдання та принципи організації обліку грошових коштів. 

Організація перинного обліку грошових коштів. 
60. Організація касового господарства. 

61. Організація обліку грошових коштів в касі. 

62. Облік бланків суворої звітності. 
63. Організація обліку грошових коштів на рахунках в банках. 

64. Основні завдання та принципи організації обліку дебіторської 

заборгованості. 
65. Організація обліку сумнівної дебіторської заборгованості. 

66. Організація первинного обліку дебіторської заборгованості. 

67. Загальні принципи та підходи до організації обліку доходів і витрат. 
68. Особливості організації обліку собівартості реалізації. 

69. Організація обліку загальновиробничих витрат. 

70. Організація обліку фінансових витрат. 



71. Порядок визначення суми витрат по податку на прибуток. 
72. Порядок формування та облік фінансових результатів діяльності 

підприємства. 

Тема: Забезпечення ефективного функціонування та розвитку 

бухгалтерського обліку 

73. Організація планування розвитку бухгалтерського обліку і контролю. 

74. Визначення ефективності заходів щодо вдосконалення обліку. 
75. Оцінка якості організації бухгалтерського обліку.  

76. Організація розвитку обліку до міжнародних стандартів. 

Тема: Організація управлінського обліку та узагальнення даних для цілей 

управління 

77. Організація управлінського обліку. 

78. Організація аналітичної роботи на підприємстві. 
79. Основи організації управлінського обліку в системі контролінгу.  

80. Бюджетування як основа оперативного контролю.  

81. Організація стратегічного обліку та процесів моніторингу.  

Тема: Формування та опрацювання фінансової, управлінської й податкової 

звітності підприємства 

82. Характеристика основних форм фінансової звітності. 

83. Порядок складання основних форм звітності. 
84. Відмінності між управлінською та фінансовою звітністю. 

85. Нормативна база зі складання та подання податкової звітності. 

 


	1. Поняття, завдання та значення організації бухгалтерського обліку.

