
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін  
для вступу на навчання  для здобуття освітнього ступеня бакалавра 
за скороченим  терміном на основі освітньо-кваліфікаційного рівня  

молодший спеціаліст 
за спеціальністю 

 
071 Облік і оподаткування  

 
Варіант 0 

 
1. Дев'ятий клас рахунків  бухгалтерського обліку призначений для 
відображення наявності та руху: 

А) позабалансових рахунків  
Б) довгострокових зобов'язань  
В) витрат діяльності  
Г) правильна відповідь відсутня  

 
2. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності та 
отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або товарів і 
послуг називається: 

А) операційним циклом  
Б) циклом формування капіталу  
В) середнім терміном зберігання запасів  
Г) терміном комерційного кредиту  

 
3. П`ятий клас рахунків призначений для відображення наявності та руху: 

А) необоротних активів  
Б) запасів  
В) довгострокових зобов`язань  
Г) правильна відповідь відсутня  
 

4. В якому розділі балансу відображені дані про  залишки  на рахунках 
«Готівка», «Рахунки в банках»? 

А) розділ 1 активу  
Б) розділ 1 пасиву  
В) розділ 2 активу  
Г) розділ 4 активу  

 
5. Нарахування заробітної плати працівнику бухгалтерії підприємства  
відображається кореспонденцією рахунків: 

А) Дт 631 Кт 30  
Б) Дт 50  Кт 311  
В) Дт 92  Кт 661  
Г) Дт 311  Кт 60  
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6. До якого типу балансових змін належить господарська операція «Надійшли 
на склад запасні частини з виробництва»: 

А) 1 : А + х1 = А – х1  
Б) 2 : П + х2 = П – х2  
В) 3 : А + х3 = П + х3  
Г) правильна відповідь відсутня  

 
 
 
7. Оприбуткування від місцевої нафтобази на склад паливно-мастильних 
матеріалів відображається кореспонденцією рахунків: 

А) Дт 203 Кт 361  
Б) Дт 22  Кт 631  
В) Дт 203 Кт 631  
Г) Дт 311  Кт 631  

 
 
 
8. Незавершене виробництво — це:   

А) предмети праці, що знаходяться на загальнозаводських складах  
Б) сировина і матеріали  
В) оборотні активи сфери обігу  
Г) предмети праці, які знаходяться в обробці  

 
 
 
9. Операції першого типу балансових змін пов’язані з: 

А) перегрупуванням ресурсів  
Б) перегрупуванням джерел формування ресурсів  
В) збільшенням ресурсів  
Г) вибуттям ресурсів  
 

 
 
10.  В якій сумі буде визначено залишок на кінець місяця по рахунку 23 
«Виробництво», якщо початкове сальдо складало 2500 грн, на виробництво 
костюмів було направлено тканини на суму 3000 грн, і отримано на склад 
жіночих костюмів вартістю 4500 грн: 

А) 1000 грн  
Б) 1500 грн  
В) 2000 грн  
Г) правильна відповідь відсутня  

 



11. Вкажіть, за яким принципом первинна вартість товарів включає: суму, 
сплачену постачальникам, вартість транспортних витрат по завезенню товарів, 
інших витрат, пов’язаних з придбанням товарів: 

А) історичної собівартості  
Б) повноти  
В) превалювання сутності над формою  
Г) автономності  
 
 

12. Інвентаризація - це: 
А) перевірка і документальне оформлення господарських операцій за 
поточний місяць  
Б) перевірка і документальне підтвердження наявності і стану матеріальних 
та інших цінностей, основних засобів і вкладень підприємства, розрахунків і 
зобов'язань, звірка фактичної наявності з даними бухгалтерського обліку  
В) систематична перевірка фінансового стану підприємства  
Г) правильна відповідь відсутня  

 
 
13. Повернення в касу невикористаних підзвітних сум відображається 
кореспонденцією рахунків: 

А) Дт 30  Кт 36  
Б) Дт 30  Кт 372  
В) Дт 31  Кт 372  
Г) Дт 37  Кт 30  

 
 
14. Який нормативний документ визначає методологічні засади формування в 
бухгалтерському обліку інформації про витрати підприємства та її розкриття в 
фінансовій звітності: 

А) П(С)БО 7  
Б) П(С)БО 16  
В) МСБО 21  
Г) П(С)БО 2  

 
 
15. Запаси — це: 

А) активи, які утримуються для подальшого продажу, перебувають у процесі 
виробництва з метою подальшого продажу продукту виробництва  
Б) засоби, термін експлуатації яких більше 12 місяців або операційного 
циклу, якщо він триває більше одного року  
В) засоби, термін експлуатації яких перевищує 12 місяців з дати балансу  
Г) правильна відповідь відсутня  

 



16. Кінцеве сальдо активних рахунків визначають за формулою: 
А) початкове сальдо + оборот по дебету – оборот по кредиту  
Б) початкове сальдо + оборот по дебету + оборот по кредиту  
В) початкове сальдо – оборот по дебету – оборот по кредиту  
Г) початкове сальдо – оборот по дебету + оборот по кредиту  

 
 
 
17. Як у бухгалтерському обліку відображають недостачу грошових коштів у 
касі: 

А) Дт 94  Кт 30  
Б) Дт 30  Кт 947  
В) Дт 974 Кт 30  
Г) Дт 31  Кт 974  
 
 
 

18.Первинні документи складають: 
А) у момент здійснення господарської операції або, якщо це неможливо, 
безпосередньо після її завершення 
Б) до здійснення господарської операції  
В) за день до операції  
Г) на наступний день  

 
 
 
19. Відображення об’єктів бухгалтерського обліку в єдиному грошовому 
вимірнику для їх узагальнення по підприємству в цілому називається:  

А) оцінка 
Б) собівартість 
В) справедлива вартість 
Г) калькуляція 

 
 
 
20. Процес передачі підприємством готової продукції іншому підприємству або 
фізичній особі за грошові кошти - це: 

А) постачання   
Б) виробництво  
В) реалізація  
Г) витрати  


