
 



 
 



Вступ 

 

   Тестові завдання розроблено відповідно до освітньо-професійної програми 

підготовки молодшого спеціаліста напряму 0305 «Економіка і 

підприємництво». 

    Мета застосування тестів-формування системи знань з теорії та практики 

ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. 

    Кожен із запропонованих тестів має три варіанти відповідей, правильним 

із яких є лише один. 

    Критерії  оцінки  відповідей  на  тести : 

- ’’ відмінно ’’-100-90% (10- 9правильних відповідей); 

- ’’ добре ’’ -89-80% (8-7 правильних відповідей); 

- ’’ задовільно ’’-79-60%(6-5 правильних відповідей); 

- ’’незадовільно’’-59-50%(менше 5 правильних відповідей). 



Перелік питань з дисциплін, що включають до фахових вступних 

випробовувань при вступі на заочне відділення. 
 

1. Економічний зміст грошових коштів. 

2. Облік касових операцій. 

3. Порядок ведення касових операцій. 

4. Документування касових операцій. 

5. Облік грошових коштів на рахунках в банку. 

6. Види рахунків та порядок їх відкриття. 

7. Форми безготівкових розрахунків. 

8. Облік грошових операцій на рахунках бухгалтерського обліку. 

9. Зміст дебіторської заборгованості та її групування в обліку. 

10. Облік поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи, послуги. 

11. Облік дебіторської заборгованості за розрахунками. 

12. Облік основних засобів. 

13. Амортизація основних засобів. 

14.  Класифікація рахунків бухгалтерського обліку . 

15.  Облік  запасів. 

16. Інвентаризація ТМЦ. 

17. Зміст та підходи до визначення витрат. 

18. Облік готової продукції та її реалізації. 

19. Власний капітал: його визначення., функції та структура. 

20. Поняття і класифікація забезпечень у бухгалтерському обліку. 

21. Зміст, визначення та оцінка зобов’язань. 

22. Облік довгострокових кредитів банку. 

23.  Облік зобов’язань за розрахунками з постачальниками. 

24. Організація оплати праці. Види, форми та системи оплати праці. 

25. . Розрахунок оплати по середньому заробітку. 

26.  Утримання із заробітної плати. 

27.  Нарахування на заробітну плату. 

28.  Синтетичний облік розрахунків з оплати праці. 

29.  Класифікація доходів. 

30.  Облік доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг). 

31.  Облік собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). 

32.  Облік розрахунків з бюджетом. 

33.  Порядок формування і облік фінансових результатів. 

34.  Формування в обліку фінансових результатів від операційної діяльності. 

35. Основні вимоги до фінансової звітності та принципи її складання. 

36.  Склад фінансової звітності, її подання і оприлюднення. 

37.  Структура і зміст балансу. 

38. План рахунків бухгалтерського обліку. 

39. Документація. 

40. Класифікація господарських засобів. 

41. Об’єкти обліку  

42. Господарські операції та їх вплив на статті балансу. 

43. Порядок виправлення помилок  в первинних документах та облікових 

регістрах. 

44. Будова рахунків  

45. Облікові вимірники. 



Тестові завдання. 

 

 

1. Фінансова звітність - це; 

а) бухгалтерська звітність про фінансові результати діяльності підприємства; 

б) бухгалтерська звітність, що містить інформацію про фінансовий стан, 

результати діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період; 

в) звіт, який відображає надходження і видаток грошових коштів у результаті 

діяльності підприємства у звітному періоді. 

 

2. Об’єктом бухгалтерського обліку є: 

а) господарська діяльність підприємства; 

б) господарські засоби, господарські  процеси, джерела утворення засобів; 

в) процес виробництва. 

 

3. За якими ознаками групують господарські засоби: 

а) за складом і розміщенням та за джерелами їх утворення; 

б) кошти, майно, будівлі; 

в) оборотні активи. 

 

4. Баланс підприємства (форма №1) складається: 

а) на 1-ше число місяця; 

б) на кінець останнього дня звітного періоду; 

в) не пізніше 20 лютого. 

 

5. Облікову політику підприємства розкривають у: 

а) Балансі (ф. 1); 

б) Звіті про фінансові результати (ф. 2); 

в) Примітках до річної фінансової звітності. 

 

6. Надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації 

про зміни, що відбулися у грошових коштах підприємства та їх 

еквівалентах за звітний період, є метою: 

а) ведення бухгалтерського обліку; 

б) складання Балансу (ф. 1); 

в) складання Звіту про фінансові результати (ф. 2). 

 

7. Взаємовідносини між продавцями і покупцями продукції відбуваються 

на підставі: 

а) договорів купівлі-продажу; 

б) інвентарної картки; 

в) касової книги. 



8. Каса - це: 

а) документ установленої форми, що застосовується для здійснення 

первинного обліку готівки в касі; 

б) приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також 

приймання, видачі, зберігання готівкових коштів, інших цінностей, касових 

документів; 

 в) сума фактично одержаних готівкових коштів. 

 

9. Граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в 

позаробочий час, це: 

а) касовий ордер; 

б) ліміт каси; 

в) виручка. 

 

10. Первинний документ, який застосовується для оформлення 

надходження грошей в касу, має назву: 

а) прибутковий касовий ордер; 

б) видатковий касовий ордер; 

в) чек. 

 

11. Основним документом з обліку виходу на роботу і відпрацьованого 

часу є: 

а) Картка складського обліку; 

б) Листок непрацездатності; 

в) Табель обліку робочого часу. 

 

12. Документ суворої звітності, який застосовується для одержання 

виробничих запасів від постачальника через довірену особу, яка може 

бути тільки працівником даного підприємства є: 

а) довіреність; 

б) податкова накладна; 

в) рахунок-фактура. 

 

13. Основним регістром журнально-ордерної форми обліку є: 

а) Касова книга; 

б) картка складського обліку; 

в) журнал-ордер. 

 

14. За даними Головної книги складають: 

а) бухгалтерський баланс; 

б) журнали-ордери; 

в) оборотні відомості. 



15. Документ, який передається касиром підприємства в бухгалтерію, і є 

відривним листком  касової  книги з додатком видаткових та 

прибуткових касових документів це: 

а) грошовий документ; 

б) касова книга; 

в) звіт касира. 

 

16. Списання собівартості реалізованої продукції відображається 

проводкою: 

а) Дт 901          Кт 26; 

б) Дт  26           Кт 22; 

в) Дт  791         Кт 901. 

 

17. Працівник, який повернувся з відрядження, повинен відзвітуватися 

протягом: 

а) 3 робочих днів; 

б) 10 робочих днів; 

в) до наступної підзвітної суми. 

 

18. Надходження на поточний рахунок передоплати від покупців 

відображається проводкою: 

а) Дт  901         Кт 26; 

б) Дт  311         Кт361; 

в) Дт  361         Кт641. 

 

19. Документ, що видається банком підприємству і відображає рух 

грошових коштів на поточному рахунку, називається: 

а) виписка банку; 

б) журнал – ордер №1 та відомість 1.2; 

в) платіжне доручення.  

 

20. Якщо товари обліковуються за цінами продажу, то різниця між 

купівельною вартістю і цінами продажу відображається на : 

а) рахунку “Торгова націнка; 

б) рахунку “Інші доходи від операційною діяльністю”; 

в) рахунку “Дохід від реалізації товарів”. 

 

21.При нарахуванні податку на прибуток за результатами кварталу в 

підприємства, що використовує клас рахунків 9, здійснюється слідуючий 

запис: 

а) Дт 641        Кт 981; 

б) Дт 981        Кт 641; 

в) Дт 641        Кт311. 



22. До методу бухгалтерського обліку відносять: 

а) документацію та інвентаризацію; 

б) господарські засоби; 

в) господарські процеси. 

 

23. Господарські процеси поділяються на: 

а) постачання, споживання, виробництво; 

б) виробництво, постачання, реалізацію; 

в) збут, постачання, реалізацію. 

 

24. Валюта  балансу - це: 

а) вартісне вираження статті балансу; 

б) підсумок активу; 

в) підсумок активу і пасиву балансу. 

 

25. Стаття  балансу – це: 

а) окремий рахунок; 

б) узагальнений показник певного виду господарських засобів або джерел їх 

формування; 

в) групування господарських засобів і джерел їх   формування. 

 

26. Рахунок бухгалтерського обліку-це: 
а) спосіб групування і поточного відображення об’єктів обліку; 

б) спосіб групування і відображення в грошовій одиниці господарських 

засобів, джерел їх формування і господарських процесів на певну дату;     

в) предмет бухгалтерського обліку. 

 

27. Види заробітної плати : 

а) основна , додаткова; 

б) погодинна ,відрядна; 

в) акордна , преміальна. 

 

28. Сторони рахунку називаються: 

а) актив, пасив; 

б) дебет, кредит; 

в) дебет, кредит, сальдо. 

 

29. Що таке подвійний запис? 

а) бухгалтерська проводка; 

б) відображення господарських операцій на рахунках; 

в) вказані дебетуючі та кредитуючі рахунки і суми за господарською 

операцією. 

 

30. Рахунок  79 ”Фінансові  результати ” за структурою і призначенням 

є: 

а) активний;             б) пасивний;                 в) активно-пасивний. 



31. Простою називають бухгалтерську проводку, за  якої: 

а) один рахунок дебетується ,а інший  кредитується на одну і ту ж суму; 

б) два рахунки дебетуються; 

в) два рахунки кредитуються. 

 

32. Рахунки в Плані  згруповані у : 

а) дев’ять класів; 

б) десять класів; 

в) десять класів і нульовий. 

 

33. Перша цифра коду визначає: 

а) клас рахунків; 

б) номер синтетичного рахунка; 

в) номер субрахунку. 

 

34. Документ-це: 

а) спосіб відображення господарської операції; 

б) письмове підтвердження здійснення господарської операції або дозвіл на її 

здійснення; 

в) процес фіксування даних про господарські операції. 

 

35. За призначенням  документи  поділяються на : 

а) внутрішні, зовнішні, комбіновані; 

б) розпорядчі, виконавчі, документи бухгалтерського оформлення; 

в) первинні, разові, зведені, комбіновані. 

 

36. Документація - це: 

а) об’єкт  бухгалтерського обліку; 

б) відображення господарської операції; 

в) елемент методу бухгалтерського обліку. 

 

37. Помилки в первинних документах виправляються:  

а) коректурним способом; 

б) коректором; 

в) закреслюються. 

 

38. Які  можливі  результати  проведення  інвентаризації: 

а) недостача; 

б) надлишок; 

в) недостача, надлишок, відповідність даних бухгалтерського обліку 

фактичній наявності об’єктів обліку. 

 

39. Інвентаризацію  проводить: 

а) бухгалтер та матеріально відповідальна особа; 

б) бухгалтер та директор; 

в) інвентаризаційна комісія. 



40. Річна звітність підприємств включає: 

а) баланс, звіт про фінансові результати; 

б) облікові регістри, журнали-ордера; 

в) баланс, звіт про фінансові результати ,звіт про рух  грошових коштів, звіт  

про власний капітал. 

 

41. Виберіть правильне визначення балансу: 

а) рівновага видів майна і джерел їх утворення; 

б) звіт про фінансовий стан підприємства, який відображає на певну дату 

його активи, зобов'язання та власний капітал; 

в) таблиця, що ділиться на дві частини. 

 

42. План рахунків складається з класів, в кожному з яких згруповані 

рахунки: 

а)  за економічною ознакою; 

б) по відношенню до балансу (активні чи пасивні); 

в) за роллю в процесі виробництва. 

 

43. В якому випадку кінцеве сальдо по пасивному рахунку дорівнює 

нулю: 

а) якщо протягом місяця по рахунку не було руху; 

б) якщо сальдо початкове плюс кредитовий оборот дорівнює дебетовому 

обороту; 

в) якщо оборот по дебету дорівнює обороту по кредиту. 

 

44. На основі яких документів складають журнал-ордер по рахунку 311: 

а) платіжних доручень; 

б) виписок банку; 

в) касових звітів. 

 

45. Який податок утримують із заробітної плати: 

а) податок з прибутку; 

б) ПДВ; 

в) податок з доходів фізичних осіб. 

 

46. Під впливом якої операції відбувається збільшення підсумків в 

балансі: 

а) оплачено постачальнику за отримані товари; 

б) надійшли товари від постачальника; 

в) надійшли кошти на поточний рахунок з каси. 

 



47. Як визначити сальдо на активному рахунку на кінець звітного 

періоду: 

а) до початкового сальдо додається оборот по кредиту і віднімається оборот 

по дебету; 

б) до початкового сальдо додається оборот по дебету і віднімається оборот по 

кредиту; 

в) від дебетового обороту віднімається кредитовий оборот. 

 

48. Які рахунки використовуються для обліку розрахунків за 

зобов'язаннями: 

а) 20,36,30,92,28; 

б) 66,64,65,50,60; 

в)70,93,10,90,37. 

 

49. Які витрати включаються до собівартості продукції: 

а) адміністративні витрати; 

б) фінансові витрати; 

в) виробничі витрати. 

 

50. Поточний рахунок призначений для: 

а) зберігання грошових коштів та здійснення усіх видів операцій згідно 

чинного законодавства; 

б) зберігання грошових коштів в іноземній валюті; 

в) здійснення операцій за депозитним договором. 
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