
  

 

 
Анонс іспиту «Фінансовий облік – 1» листопад 2022 р. 

Кандидати на отримання сертифіката CAР в Україні мають скласти іспит 
«Фінансовий облік -1». 
Кандидати повинні бути поінформовані про останні зміни в тих галузях знань, 
які включені до змісту іспиту, розуміти суть заяв, що публікуються радою 
Міжнародних стандартів фінансової звітності. Слід звернути увагу на те, що 
кандидат повинен знати про Міжнародні стандарти фінансової звітності з дня 
їх набуття чинності. 
Іспит представляє всі основні розділи пояснення до Плану екзамену. Не слід 
робити жодних висновків про питому вагу або важливість будь-яких тем 
Пояснення до плану змісту іспиту, виходячи з того, в якому порядку вони 
перераховані або скільки тем представлено в Поясненнях і в даному анонсі. 
Метою іспиту є оцінка результатів навчання та професійної компетентності 
після вивчення програми та складання іспиту. 
Структура іспиту 
Іспит «Фінансовий облік -1 » листопадової екзаменаційної сесії 2022 року 
складатиметься з двох частин : 1-а частина – основне завдання (комплексне 
ситуаційне завдання), яке передбачає: 
1. Проведення відповідних розрахунків згідно з наведеною умовою та 
господарськими операціями, що належать до основного завдання 
2. Заповнення Головного журналу 
3. Заповнення Податкової вивірки та Робочої таблиці 
4. Підготовка Звіту про сукупний доход; і 
5. Звіти про фінансове становище. 
Друга частина – це додаткове завдання: 20 тестових питань, які пов'язані з 
основним завданням. На кожне з цих питань надано множинний варіант 
відповідей, з яких необхідно вибрати лише одну найкращу. 
Зверніть увагу на те, що кожну з цих частин іспиту необхідно виконати. 
Питання завдань вимагатимуть знання та вміння застосовувати для конкретного 
ситуаційного завдання, а також питання множинного вибору (тести): 
Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та звітності, Концептуальних 
засад фінансової звітності, а також МІЖНАРОДНОГО КОДЕКСУ ЕТИКИ 
ПРОФЕСІЙНИХ БУХГАЛТЕРОВІДРОВИДІВНИХ БУХГАЛТЕРОВИЧНИХ 
БУХГАЛТЕРОВИЧНИК ). 

 
Вага завдань у балах: 

Рішення основного завдання (частина 1) разом із усіма розрахунками та 
складанням всіх викладених вище форм оцінюється лише 80 балами, у т.ч. за 
правильно проведені розрахунки, проведення та заповнення головного журналу 
кандидат може отримати максимально 51 бал. Всі інші форми звітності 
оцінюються у разі правильних розрахунків та заповнення максимальними 



балами від 5 до 9 балів залежно від кількості та складності господарських 
операцій у завданні. 
Додаткове завдання (частина 2) складатиметься із 20 тестових питань. Кожне 
тестове питання оцінюватиметься на 1 бал. Загальна сума балів за додаткове 
завдання (тестові питання) складатиме 20 балів. 

 
Анонси деяких питань (господарських операцій) основного завдання 

(комплексного ситуаційного завдання). 
1. Для розрахунку вартості придбання необоротного активу потрібно знання 
підходів до формування первісної вартості активу, за умови відстрочки платежу 
за нього. 
2. Для розрахунку амортизації одного з об'єктів основних засобів у 
бухгалтерському обліку, кандидатам необхідно буде застосувати метод 
зменшується залишку. 
3. Для коригування відображення в обліку однієї з операцій кандидатам 
необхідне знання вимог МСФЗ 15 «Виручка за договорами з покупцями». 
4. Однією з господарських операцій буде оренда та порядок її відображення 
в орендаря. 
5. Також буде операція, яка вимагатиме відображення результатів 
переоцінки фінансових активів Компанії на кінець звітного періоду. 
6. Крім того, кандидатам необхідно буде розрахувати знецінення торгової 
дебіторської заборгованості, виходячи з умов завдання відповідно до вимог 
МСФЗ 9 «Фінансові інструменти». 
7. Для оцінки сальдо запасів на кінець звітного періоду слід зважити на 
вимогу МСБО 2 «Запаси». 

 
Додаткове завдання (тести) 

Це завдання містить 20 тестів. Кожен тест включає питання і множинні 
варіанти відповідей. По кожному з тестів кандидату необхідно вибрати одну 
найкращу відповідь із чотирьох запропонованих. 
Питання додаткового завдання стосуються всіх основних розділів Розгорнутого 
змісту програми з предмета «Фінансовий облік – 1». Тому важливо вивчити 
весь перелік тем предмета, а чи не концентруватися на темах вибірково. 
Зокрема, у тестах будуть питання, на знання та розуміння: 
• Концептуальної основи фінансової звітності у редакції 2018 року; 
• розрахунків майбутньої вартості ануїтету та (або) одноразової суми; 
Цей документ створено для допомоги кандидатам у структуруванні їхньої 
підготовки до іспиту «Фінансовий облік – 1» листопадової екзаменаційної 
сесії 2022 року. Документ не є обов'язковим до вивчення та має 
інформаційний характер. 

Бажаємо успіху! 


