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І. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

Метою фахового вступного випробування для вступу на навчання за 

освітньо-кваліфікаційним ступенем «фаховий молодший бакалавр» на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня «кваліфікований робітник» за 

спеціальностями 071 Облік і оподаткування та 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування є виявлення рівня підготовки та якості знань 

вступників як майбутніх здобувачів освіти. 

 Програма фахового вступного випробування підготовлена відповідно до 

навчальної програми предмета „Бухгалтерський облік”.    

Вступне випробування проводиться в письмовій тестовій формі.  

Призначення завдань - оцінити ступінь підготовленості випускників 

робітничих професій  з предмета бухгалтерський облік з метою конкурсного 

відбору для навчання у навчальному закладі. 

Тестові завдання складені відповідно до діючої  програми з предмета. 

Завдання  містять матеріали, які розподілені за темами: 

 Бухгалтерський облік, його сутність і основи організації 

 Предмет і метод бухгалтерського обліку 

 Бухгалтерський баланс 

 Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис 

 Первинне спостереження, документація та інвентаризація 

 Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку 

 Облік необоротних активів 

 Облік запасів 

 Облік коштів, розрахунків та інших активів 

 Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань 

 Облік зобов’язань 

 Облік витрат, доходів та фінансових результатів підприємства 

 Фінансова звітність 
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ІІ. ЗМІСТ ПРЕДМЕТА 
 

Навчальна програма з предмета «Бухгалтерський облік»  

Теорія бухгалтерського обліку 

 

Тема 1.1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку 
 

Бухгалтерський облік як галузь економічної науки.  

Суть, функції та завдання бухгалтерського обліку. Види обліку. 

Вимірники, що застосовуються в обліку. 

Предмет і метод бухгалтерського обліку. Закон України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” про принципи 

бухгалтерського обліку. 

Класифікація господарських засобів за: складом і розміщенням, 

джерелами їх формування та цільовим призначенням. 

 

Тема 1.2. Бухгалтерський баланс 

Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова. 

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку (далі – 

НП(С)БО) 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”. Терміни, що 

використовуються в Положенні. Характеристика статей балансу. 

Вплив господарських операцій на зміни у балансі. Типи змін. 

Значення бухгалтерського балансу. 

 

Тема 1.3. Система рахунків бухгалтерського обліку та подвійний запис 

Рахунки бухгалтерського обліку, їх зміст і побудова. Поняття про 

рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та зв’язок із балансом. Рахунки 

активні та пасивні, їх характеристика. План рахунків. 

Подвійний запис, його суть і значення. Кореспонденція рахунків.  

Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та 

взаємозв’язок між ними. Поняття про синтетичні й аналітичні рахунки, їх 

характеристика та взаємозв’язок між ними. 

Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. Оборотні 

відомості за рахунками синтетичного й аналітичного обліку. 

Тема 1.4. Первинне спостереження та документація 

Загальні поняття про первинне спостереження й облікові документи. 

Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” 

про облікові документи.  

Бухгалтерські документи, їх роль та значення. Класифікація 

документів. Вимоги до змісту, структури й оформлення документів. Порядок 

складання документів, перевірка та затвердження. Зберігання документів. 

Виправлення помилок у документах. Організація документообороту. 
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Тема 1.5. Облікові регістри та форми бухгалтерського обліку 

Поняття та роль облікових регістрів. Закон України “Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” про облікові регістри. 

Правила ведення облікових регістрів. Способи виправлення помилок в 

облікових регістрах. 

Форми бухгалтерського обліку, їх сутність. Книжкова (журнальна) 

форма бухгалтерського обліку та її характеристика. Загальна характеристика 

інших форм бухгалтерського обліку. 

 

Розділ 2. Бухгалтерський облік на підприємстві 
Тема 2.1. Облік необоротних активів 

Облік основних засобів. Визначення основних понять відповідно до 

П(С)БО 7 “Основні засоби”. Оцінка основних засобів, документальне 

оформлення господарських операцій з руху основних засобів. Поняття зносу 

(амортизації) основних засобів. Інвентаризація основних засобів. 

Облік нематеріальних активів. Визначення основних понять згідно з 

П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”. Документальне оформлення 

господарських операцій з руху нематеріальних активів. 

Тема 2.2. Облік запасів 

Характеристика П(С)БО 9 “Запаси”. Поняття запасів та їх значення за 

П(С)БО 9 “Запаси”. Визнання й оцінка запасів. 

Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів (МШП). Поняття та 

класифікація МШП. Документальне оформлення господарських операцій з 

руху МШП та їх облік. 

Облік товарів і тари на торговельних підприємствах. Порядок видачі 

довіреностей на отримання цінностей, контроль за їх використанням. Оцінка 

товарних запасів. Документальне оформлення надходження товарів і тари, 

продажу товарів за готівку та за безготівковим розрахунком. Продаж товарів 

у кредит. Документальне оформлення переоцінки товарів, списання бою, 

лому, псування цінностей та іншого вибуття. Звітність матеріально 

відповідальних осіб торговельних підприємств. Порядок складання, 

перевірки та затвердження звітів. Характеристика рахунка з обліку товарних 

запасів.  

Інвентаризація товарів і тари на торговельних підприємствах. Строки, 

порядок проведення та документальне оформлення інвентаризації товарно-

матеріальних цінностей. Контроль за якістю проведення інвентаризації. 

Визначення результатів інвентаризації. Розрахунок природних втрат. 
 

Тема 2.3. Облік коштів, розрахунків та інших активів 

Облік касових операцій. Порядок ведення касових операцій та їх 

документальне оформлення. Порядок ведення касової книги, перевірка та 

прийняття касового звіту в бухгалтерії. Інвентаризація каси. Поняття 

грошових коштів у дорозі та контроль за їх надходженням.  

Облік операцій на рахунках у банку. Порядок відкриття й 

документального оформлення операцій на поточних рахунках банку. 
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Характеристика рахунків з обліку грошових коштів. Характеристика 

основних форм безготівкових розрахунків. Облік розрахунків із покупцями. 

Порядок видачі коштів у підзвіт. Відшкодування витрат на 

відрядження. Складання авансового звіту й облік розрахунків із підзвітними 

особами. Розрахунки з відшкодування матеріальних збитків. 

 

Тема 2.4. Облік власного капіталу і забезпечення зобов’язань 

Облік власного капіталу. Види капіталу та їх характеристика. Облік 

статутного та пайового капіталу. 

Облік забезпечення зобов’язань. Цільове фінансування та цільові 

надходження. П(С)БО 11 “Зобов’язання” про забезпечення зобов’язань. 

 

Тема 2.5. Облік зобов’язань 

Облік зобов’язань. Основні терміни П(С)БО 11 “Зобов’язання”. 

Класифікація зобов’язань.  

Облік поточних зобов’язань. Облік розрахунків із постачальниками. 

Облік розрахунків з оплати праці. Документальне оформлення 

розрахунків з оплати праці, за дні відпустки та допомоги з тимчасової 

непрацездатності. Утримання із заробітної плати. 

Тема 2.6. Облік витрат, доходів та фінансових результатів підприємства 

Облік витрат. Визначення основних понять відповідно до П(С)БО 16 

“Витрати”. Визнання та склад витрат. Характеристика рахунків для обліку 

витрат. 

Формування й облік доходів. Основні вимоги до визнання, складу й 

оцінки доходів згідно з П(С)БО 15 “Дохід”. Класифікація доходів. 

Порядок формування й обліку фінансових результатів торговельної 

діяльності. Порядок використання прибутку. 

Тема 2.7. Фінансова звітність 

Склад, призначення бухгалтерської фінансової звітності та порядок її 

складання. Характеристика НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової 

звітності”. 

Взаємозв’язок форм звітності та її загальний аналіз. 
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ІІІ. ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ФАХОВОГО 

ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ З ПРЕДМЕТІВ, ЩО 

ВКЛЮЧЕНО У ПРОГРАМУ 
 

1. Суть, функції та завдання бухгалтерського обліку. 

2. Види обліку. 

3. Вимірники, що застосовуються в обліку. 

4. Облікова політика, завдання та вимоги до бухгалтерського обліку.  

a. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні” про принципи бухгалтерського обліку. 

5. Предмет бухгалтерського обліку. 

6. Метод бухгалтерського обліку. 

7. Класифікація господарських засобів за: складом і розміщенням, 

джерелами їх формування та цільовим призначенням. 

8. Бухгалтерський баланс, його зміст, побудова. 

9. Вплив господарських операцій на зміни у балансі. Типи змін. 

a. Поняття про рахунки бухгалтерського обліку, їх побудова та зв’язок із          

балансом.   

10. Побудова плану  рахунків бухгалтерського обліку. 

11. Подвійний запис, його суть і значення. Кореспонденція рахунків. 

12.  Синтетичні й аналітичні рахунки бухгалтерського обліку та 

взаємозв’язок між ними. 

13. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку. 

14. Бухгалтерські документи, їх роль та значення. Класифікація документів. 

15. Вимоги до змісту, структури й оформлення документів. 

16. Порядок складання документів, перевірка та затвердження. Зберігання 

документів. 

17. Організація документообороту. 

18. Поняття та роль облікових регістрів. 

19. Способи виправлення помилок в облікових регістрах. 

20. Форми бухгалтерського обліку. 

21. Охарактеризуйте порядок організації  обліку за національними 

стандартами. 

22. Суть облікової політики підприємства. 

23. Охарактеризуйте поняття грошових коштів, організацію їх обліку, 

документування касових операцій. 

24. Розкрийте порядок синтетичного і аналітичного обліку грошових 

коштів. 

25. Розкрийте порядок інвентаризації грошових коштів. 

26. Охарактеризуйте порядок відкриття рахунків в установах банків, 

документування господарських операцій за рахунками у банках. 

27. Розкрийте порядок синтетичного і аналітичного обліку операцій за 

рахунками в банках. 
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28. Опишіть порядок документування й обліку операцій з 

короткостроковими векселями одержаними, обліку розрахунків за 

авансами. 

29. Розкрийте порядок обліку розрахунків з покупцями та замовниками. 

30. Розкрийте порядок обліку розрахунків за претензіями, розрахунків з 

відшкодування матеріального збитку. 

31. Охарактеризуйте поняття та завдання обліку розрахунків з підзвітними 

особами, порядок документального оформлення і обліку розрахунків з 

підзвітними особами. 

32. Розкрийте порядок синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з 

підзвітними особами. 

33. Охарактеризуйте порядок документування розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. 

34. Розкрийте порядок  синтетичного і аналітичного обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядниками. 

35. Розкрийте порядок обліку розрахунків за податками і платежами. 

36. Розкрийте порядок обліку розрахунків зі страхування.  

37. Охарактеризуйте поняття запасів, порядок їх визнання й оцінки. 

38. Охарактеризуйте поняття та класифікацію МШП, порядок 

документального оформлення та обліку МШП. 

39. Розкрийте порядок документування господарських операцій з руху 

основних засобів. 

40. Охарактеризуйте порядок синтетичного та аналітичного обліку 

основних засобів. 

41. Розкрийте порядок нарахування зносу (амортизації) основних засобів. 

42. Розкрийте порядок обліку нематеріальних активів. 

43. Охарактеризуйте порядок нарахування заробітної плати працівникам, 

утримань та відрахувань. 

44. Опишіть документальне оформлення і облік розрахунків по оплаті праці. 

45. Охарактеризуйте порядок нарахування оплати за дні відпустки, 

допомоги з тимчасової непрацездатності.  

46. Розкрийте порядок синтетичного та аналітичного обліку розрахунків з 

оплати праці. 

47. Охарактеризуйте бухгалтерський облік власного капіталу. 

48. Охарактеризуйте джерела й документальне оформлення надходження 

товарів і тари на роздрібні підприємства, порядок обліку транспортно-

заготівельних витрат.  

49. Охарактеризуйте документальне оформлення роздрібного продажу 

товарів за готівку та в кредит, руху тари й операцій стосовно її 

повернення. 

50. Розкрийте порядок перевірки, приймання та бухгалтерської обробки 

звітів матеріально відповідальних осіб роздрібних торговельних 

підприємств. 

51. Охарактеризуйте суть, терміни і порядок проведення інвентаризації у 

роздрібній торгівлі.  
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52. Документальне оформлення інвентаризації матеріальних цінностей у 

роздрібних підприємствах. 

53. Облік прямих витрат.  

54. Облік загальновиробничих витрат і принципи їх розподілу. 

55. Методи та принципи обліку витрат виробництва. 

56. Характеристика основних методів калькулювання.    

57. Класифікація витрат за економічними елементами.  

58. Облік витрат операційної діяльності на рахунках класу 8. 

59. Визнання і класифікація витрат діяльності. 

60. Формування та облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг).  

61. Облік адміністративних витрат, витрат на збут. 

62. Поняття та склад фінансових та інвестиційних витрат. 

63. Поняття та склад надзвичайних витрат. 

64. Облік доходу (виручки) від реалізації готової продукції (товарів, робіт, 

послуг), інших операційних доходів, фінансових доходів.  

65. Поняття фінансових результатів і порядок їх формування (за галузями 

діяльності).  

66. Облік формування фінансових результатів діяльності.  

67. Розрахунок оподатковуваного прибутку, податку на прибуток. 

68. Види  бухгалтерської фінансової звітності та вимоги до її складання. 

69. Структура балансу (звіту про фінансовий стан) та порядок його 

складання. 

70. Структура звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід) та 

порядок його складання. 
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IV. СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 
Базова 

 

1. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI (із змінами та доповненнями). 

2. Закон України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 

16.07.99. № 996- XІV (із змінами та доповненнями). 

3. Закон України „Про оплату праці” від 24.03.95. № 108/95-ВР (із змінами та 

доповненнями). 

4. Закон України „Про відпустки” від 15.11.96. № 504/96-ВР (із змінами та 

доповненнями). 

5. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до 

складання звітності»07.02.2013 р. № 73. 

6. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 „Основні засоби”. Наказ вимоги до 

фінансової звітності”. Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.13. - № 73. 

Міністерства фінансів України від 27.04.00. - № 92 (зі змінами і доповненнями). 

7. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”. Наказ 

Міністерства фінансів України від 18.10.99. - № 242 (із змінами та доповненнями). 

8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 „Запаси”. Наказ Міністерства 

фінансів України від 20.10.99. - № 246 (із змінами та доповненнями). 

9. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 „Дебіторська заборгованість”. 

Наказ Міністерства фінансів України від 08.10.99. - № 237 (із змінами та 

доповненнями). 

10. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 „Зобов’язання”. Наказ 

Міністерства фінансів України від 31.01.00. - № 20 (із змінами та доповненнями). 

11. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 „Дохід”. Наказ Міністерства 

фінансів України від 29.11.99. - № 290 (із змінами та доповненнями). 

12. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 „Витрати”. Наказ Міністерства 

фінансів України від 31.12.99. - № 318 (із змінами та доповненнями). 

13. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку. 

Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.95. - № 88 (із змінами та 

доповненнями). 

14. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. 

Постанова Національного банку України від 29.12.2017 р. № 148 (із змінами та 

доповненнями). 

15. Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 02.09.14 № 879, зі змінами і доповненнями. 

16. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських 

операцій підприємств і організацій. Наказ Міністерства фінансів України від 

30.11.99. - № 291 (у редакції від 09.12.2011 №1591) (із змінами та доповненнями). 

17. Інструкція про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, 

капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій. Наказ 

Міністерства фінансів України від 30.11.99. - № 291 (із змінами та доповненнями). 

18. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній 

та іноземних валютах. Постанова НБУ від 12.11.2003 № 492 (із змінами та 

доповненнями). 

19. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті. Постанова 

НБУ від  21.01.04. - №22 (із змінами та доповненнями). 

20. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку. Наказ 

Міністерства фінансів України від 29.12.00. - № 356 (із змінами та доповненнями). 

21. Порядок складання Звіту про використання коштів, виданих на відрядження або під 

звіт. Наказ Міністерства фінансів України від 28.09.15. - №841 (із змінами та 

доповненнями). 
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22. БачинськийВ. I. Бухгалтерський облік (загальнатеорія): навч. посіб. / БачинськийВ. 

I., КуцикП. О., МедвідьЛ. Г., ПопітічТ. В – Львів: „Магнолія 2006”, 2010.-319с. 

23. Куцик П.О., Коваль Л.І., Макарук Ф.Ф. Бухгалтерський облік у торгівлі та 

ресторанному господарстві. Навч. посіб. – Львів: „Магнолія - 2006”, 2010. - 504с. 

24. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність. 

Підручник 6-те видання, доповнене і перероблене.  – К.: „Алерта”, 2013.- 926с. 

25. Хом’як Р. Л. Бухгалтерський облік в Україні [Текст]: навч. посібник / Р. Л. Хом'як, В. 

І. Лемішовський, В. І. Воськало та ін. – Львів : Бухгалтерський центр «Ажур», 2010. 

– 440с. 

Допоміжна 

 

26. Бутинець Ф.Ф. Бухгалтерський фінансовий облік. – 8-е вид., доп. і перероб. – 

Житомир: ПП „Рута”, 2009.-912с. 

27. Бухгалтерський облік на підприємстві торгівлі та громадського харчування 

споживчої кооперації. Навч. посіб. / За ред. В.О. Озерана. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 

2003.-188с. 

28. Верига Ю.А. Бухгалтерський облік. - Навч. посіб. - К.: Центр учбової літератури, 

2008.- 396с. 

29. Даньків Й.А., Остап’юк М.Я. Бухгалтерський облік. – К.: Знання, 2007. – 469с. 

30. Добровський В.М. Бухгалтерський фінансовий облік в Україні.-К.:А.С.К., 2009.- 

976с. 

31. Задорожний З.В., Панасюк В.М., Ковальчук Є.К. Облік в галузях економіки  (2-ге 

видання): навч. посібник/ Тернопіль: ТАЙП, 2012. – 264с. 

32. Кім Г., Сопко В.В., Кім С.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх 

заповнення. Навч. посіб. - К.: Центр навчальної літератури, 2004.- 440с. 

33. Ковальчук Є. К. Облік в галузях економіки. - К.: Хай-Тек Прес, 2011. – 127с. 

34. Лень В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика. - Навч. 

посіб. - К.: Центр учбової літератури, 2008.- 608с. 

35. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: підручник. - 3-тє вид., перероб. і доп. - Київ: 

Вид-во "Центр учбової літератури", 2011. - 670 с. 

36. Озеран В.О., Куцик П.О., Волошин А.М. Бухгалтерський облік у споживчій 

кооперації. Навч. посіб. – Львів: Видавництво Львівської комерційної академії, 2008. 

– 660с. 

37. Пліса В. Й. Бухгалтерський облік. - К.: Каравела, 2011. – 480с. 

38. Садовська І. Б. Бухгалтерський облік [текст] : навч. посіб. / І. Б. Садовська, Т. В. 

Божидарнік, К. Є. Нагірська. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 688 с. 

39. Фінансовий облік: підручник – 2-ге вид., допов. І перероблене/ Крупка Я.Д., 

Задарожний З.В., Мельник Р.О., Микитюк Н.Я., Гудзь Н.В., Денчук П.Р., Романів 

Р.В./ «Кондор». – 2012. – 567с.  

40. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. – К.: Знання, 2016. – 525с. 

 

 

 
Електронні ресурси/ режими доступу 

 

http://zakon1.rada.gov.ua/ 

http://www.vobu.com.ua/ 

http://buh.ligazakon.ua/online/forms/ 

http://pidruchniki.ws/buhgalterskiy_oblik_ta_audit/ 

http://www.interbuh.com.ua/ua/documents/ 
http://bookbrains.com/section_16.html 

http://www.vobu.com.ua/
http://bookbrains.com/section_16.html
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Критерії 

оцінювання знань вступників на  фаховому  вступному випробуванні при вступі на 

навчання на здобуття освітньо-кваліфікаційного ступеня «фаховий молодший 

бакалавр» за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

 

До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких 

лише один правильний.  

Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав та позначив 

правильну відповідь у бланку.  

Завдання вважається невиконаним у випадках, якщо:  

а) позначена неправильна відповідь;  

б) позначено два або більше варіантів відповіді, навіть якщо 

серед них позначена й правильна відповідь; 

в) правильна відповідь не позначена взагалі. 

Правильна відповідь на тести оцінюється в 10 балів. Максимальна 

кількість балів складає 200 балів. 

На виконання тесту відведено 60 хвилин. 

 
 

Зразок варіанту вступного випробування 

 

Луцький кооперативний фаховий  коледж 

Львівського торговельно-економічного університету 

 

Тестові завдання для вступних випробувань 

 

Завдання оцінюється: 

Завдання 1-20 – 10 балів 

Максимальна сума – 200 балів 

Час виконання тестового завдання – 1 год. 

Підпис абітурієнта ___________ 

 

Варіант № 1 

1.Господарський облік поділяється на: 

А) оперативний, статистичний, бухгалтерський; 

Б) фінансовий, податковий, управлінський; 

В) бухгалтерський, виробничий, управлінський; 

Г) немає правильної відповіді. 

2. Бухгалтерський облік є складовою … . 

А) господарського обліку;                          

Б) податкового обліку; 

В) фінансового обліку; 

Г) статистичного обліку. 

3. Які зміни в балансі відбудуться внаслідок такої операції: «Отримано кошти 

в касу з поточного рахунка банку»? 

А) Зміни відбудуться лише в активі. 

Б) Зміни відбудуться лише в пасиві. 
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В) Зросте підсумок балансу. 

Г) Зменшиться підсумок балансу. 

4. Які з перелічених активів є оборотними? 

А) Основні засоби. 

Б) Капітальні інвестиції. 

В) Незавершене виробництво. 

Г) Нематеріальні активи. 

5. Чи можна використовувати при заповненні документів простий олівець? 

А) Так.  

Б) Ні. 

В) Так, якщо поруч буде стояти підпис головного бухгалтера. 

Г) Так, якщо після підтвердження здійснення операцій цифри будуть проставлені 

кульковою ручкою. 

 

 

6. Склад інвентаризаційної комісії затверджується .. .. 

А) протоколом; 

Б) наказом; 

В) рішенням трудового колективу; 

Г) приписом судово-слідчих органів. 

7. Як називаються показники документа? 

А) Оцінка.                          
Б) Реквізити.                      
В) Реквізит-ознака. 

Г) Реквізит-підстава. 

8. Метою складання балансу є надання інформації про … . 

А) фінансовий стан підприємства підприємства; 

 Б) фінансові результати; 

В) зміни у фінансовому стані підприємства за період. 

Г) усі відповіді правильні. 

9. Організація бухгалтерського обліку в Україні здійснюється відповідно до 

вимог: 

А) міжнародних стандартів бухгалтерського обліку; 

Б) Інструкції про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку; 

В) Згідно з чинним законодавством України 

Г) Плану рахунків бухгалтерського обліку. 

10. Облікова політика – це … . 

А) правила здійснення розрахункових операцій між суб’єктами господарської діяльності; 

Б) документ, що містить відомості про господарську операцію; 

В) застосування в бухгалтерському обліку методів оцінки активів підприємства; 

Г) сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються підприємством для 

складання та подання фінансової звітності. 

11. Видача готівки з каси підприємства оформляється … . 

А) видатковою накладною; 

Б) платіжною відомістю; 

В) видатковим касовим ордером; 

Г) платіжним дорученням. 

12. Скільки поточних рахунків можуть відкривати фізичні та юридичні особи? 

А) один; 

Б) два; 

В) п’ять; 

Г) кількість поточних рахунків чинним законодавством не обмежено. 
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13. Рух грошових коштів на поточних рахунках відображається у … 

А) виписці банку; 

Б) платіжному дорученні; 

В) грошовому чеку; 

Г) платіжній вимозі. 

14. Перерахування коштів з поточного рахунка постачальнику за товари 

відображається проведенням … 

А) Дт 31   Кт 63 ; 

Б) Дт 31   Кт 36 ; 

В) Дт 63   Кт 31 ; 

Г) Дт 30   Кт 31. 

15. Одержання векселя від покупців відображається проведенням … 

А) Дт 34   Кт 69 ; 

Б) Дт 34   Кт 36 ; 

В) Дт 34   Кт 71 ; 

Г) Дт 34   Кт 73. 

16. Відпуск товарів покупцям відображається записом на рахунках 

бухгалтерського обліку.. 

А) Дт 36   Кт 70 ; 

Б) Дт 36   Кт 71 ; 

В) Дт 31   Кт 36 ; 

Г) Дт 90   Кт 28. 

17. Видача коштів підзвіт відображається проведенням … 

А) Дт 31    Кт 31 ; 

Б) Дт 372   Кт 30 ; 

В) Дт 28     Кт 372 ; 

Г) Дт 30     Кт 36. 

18. Виставлена претензія постачальнику за невідповідність цін і тарифів, 

передбачена договором, відображається проведенням .. 

А) Дт 374   Кт 92 ; 

Б) Дт 30     Кт 374 ; 

В) Дт 374    Кт 63 ;  

Г) Дт 63      Кт 37 

19. У чому полягають функції бухгалтерського обліку? 

А) у збиранні інформації; 

Б) у контролі; 

В) у підготовці документів, аналізі господарської діяльності; 

Г) усі відповіді правильні. 

20. Предмет бухгалтерського обліку складається з окремих складових, які 

називаються: 

А) активами; 

Б) джерелами господарських засобів; 

В) об’єктами бухгалтерського обліку; 

Г) господарськими процесами. 

 

 

Правильні відповіді 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

а а а в б б б а в г в г а в б а б в г в 

 


