
Київський університет імені Бориса Грінченка
Фаховий коледж “УНІВЕРСУМ”

Циклова комісія економіко-математичних дисциплін і менеджменту
Програма екзамену з дисципліни «Бухгалтерський облік»

Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Галузь знань: 07 Управління та адміністрування
Спеціальність: 073 Менеджмент
Форма проведення: комбінована
Тривалість проведення: 2 години
Максимальна кількість балів: 40 балів
Екзамен проводиться online з використання сервісних служб Google:
Meet – для організації відеозв’язку зі студентами;
Google forms – для виконання завдань екзаменаційного білету.
Критерії оцінювання:

1. Виконання 10 тестових завдань  10 балів (10 тестових завдань по 1
балу).

2. Встановлення відповідність між поняттями та їх визначеннями  5 балів
(1 завдання на 5 балів).

3. Встановлення відповідність між кореспонденціями рахунків та їх
змістом  5 балів (1 завдання на 5 балів).

4. Виконання практично-ситуаційного завдання  20 балів (2 завдання по
10 балів).

Бали Критерії оцінювання практичного завдання
10 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі
8 - 9 балів Практичне завдання виконано в повному обсязі, але допущені

незначні помилки
6 - 7 балів Завдання виконано неповністю, але більше ніж на 2/3 загального

об’єму. Допущенні помилки у виконанні. Послідовність
виконання завдання правильна

4 - 5 балів Завдання виконано на половину. Послідовність виконання
завдання порушена, що призвело до помилкового результату

0 - 3 бали Завдання не виконано, або виконано менше ніж на половину.
Допущено значну кількість суттєвих помилок

Перелік питань до екзамену
1. Облік та його місце в економічній системі.
2. Господарська діяльність підприємства та її облік.
3. Виникнення і розвиток обліку.
4. Сутність поняття та характеристика регулювання обліку в Україні.
5. Рівні та підходи регулювання обліку.
6. Історичні аспекти формування і розвитку системи нормативно-

правового забезпечення обліку.
7. Поняття і завдання організації бухгалтерського обліку на підприємстві.
8. Принципи організації бухгалтерського обліку.
9. Етапи та елементи організації обліку на підприємстві.
10. План організації обліку на підприємстві та його складові частини.
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11.Поняття предмету та елементи методу бухгалтерського обліку.
12. Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст та будова.
13. Метод подвійного запису.
14. Синтетичні та аналітичні рахунки, їх взаємозв’язок.
15. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.
16. Характеристика Плану рахунків бухгалтерського обліку.
17. Оцінка як система вартісного виміру.
18. Калькуляція та калькулювання.
19. Класифікація витрат.
20. Поняття документів та їх класифікація.
21. Основні вимоги до змісту й оформлення документів.
22. Інвентаризація, її види та значення.
23. Загальні принципи побудови обліку основних господарських

процесів.
24. Облік процесу постачання.
25. Облік процесу виробництва.
26. Облік процесу реалізації.
27. Облік формування та розподілу результатів господарювання.
28. Зміст та призначення бухгалтерської звітності.
29. Види звітності та вимоги до бухгалтерської звітності.
30. Порядок складання, затвердження і подання бухгалтерської звітності.

Голова циклової комісії Оксана ГОЛОВЧАНСЬКА

Екзаменатор Вікторія КАЗАКОВА


