
Фахове вступне випробування із профільних дисциплін 
для вступу на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра 

за спеціальністю 
 

071 Облік і оподаткування 
 

Варіант 0 
 

1. Надходження довгострокової позики на поточний рахунок підприємства 
оформлюють бухгалтерським записом: 

А) Дебет 31  Кредит 50 
Б) Дебет 50 Кредит  31 
В) Дебет 35 Кредит  50 
Г) Дебет 37 Кредит  50 
 

2. Прибуток, отриманий в результаті реалізації запасів в обліку, буде 
відображений за: 

А) дебетом субрахунка 791 «Результат операційної діяльності» 
Б) кредитом субрахунка 791»Результат операційної діяльності»  
В) дебетом субрахунка 943 «Собівартість реалізованих виробничих запасів» 
Г) кредитом субрахунку 943 «Собівартість реалізованих виробничих 
запасів» 
 

3. Сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати 
від реалізації (ліквідації) необоротних активів після закінчення строку їх 
корисного використання, за вирахуванням витрат, пов’язаних з продажем 
(ліквідацією) стосується: 

А) переоціненої вартості основних засобів 
Б) первісної вартості основних засобів 
В) ліквідаційної вартості основних засобів 
Г) залишкової вартості основних засобів 
 

4. Відображене збільшення первісної вартості основних засобів у зв'язку з 
проведеною дооцінкою: 

А) Дебет 10  Кредит 531 
Б) Дебет 10  Кредит 719  
В) Дебет 10  Кредит 151 
Г) Дебет 10 Кредит 423 
 

5. Відповідно до ПСБО 9 за яким методом відображається оцінка запасів 
підприємствами роздрібної торгівлі при застосуванні середнього проценту 
торговельної націнки товарів: 

А) ідентифікованої собівартості відповідної одиниці запасів 
Б) середньозваженої собівартості 
В) ціни продажу 
Г) ФІФО 



6. Надходження безготівкових коштів за реалізовану вітчизняним покупцям 
продукцію оформляють бухгалтерським записом: 

А) Дебет 361    Кредит 27 
Б) Дебет 311    Кредит 361 
В) Дебет 301    Кредит 631 
Г) Дебет 301    Кредит 372 

 
 
7. Прямі матеріальні витрати і прямі витрати на оплату праці 
входять до складу: 

А) загальновиробничих витрат 
Б) виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) 
В) інших операційних витрат 
Г) адміністративних витрат 
 
 

8. Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати відносяться на 
собівартість реалізованої продукції записом: 

А) Дт 23   Кт 91 
Б) Дт 26   Кт 91 
В) Дт 90  Кт 91 
Г) Дт 23   Кт 91 
 
 

9. При нарахуванні заробітної плати загальновиробничому персоналу 
складається бухгалтерський запис: 

А) Дебет 92  Кредит 661 
Б) Дебет 91  Кредит 661 
В) Дебет 23  Кредит 661 
Г) Дебет 91  Кредит 652 
 
 

10. Основна заробітна плата – це: 
А) будь-який заробіток, що залежить від результатів праці працівника і 
визначається тарифними ставками, розцінками, посадовими окладами 
Б) встановлений державою розмір зарплати нижче якого не може 
здійснюватись оплата за фактично виконану роботу 
В) будь-який заробіток, що за трудовим договором оплачується 
працівникові за виконану роботу та надані послуги 
Г) винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм праці, 
встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок для 
робітників та посадових окладів для службовців 

 



11. Відповідно до цілей фінансового обліку доходи класифікують за такими 
групами: 

А) дохід (виручка) від реалізації продукції, товарів, робіт, послуг 
Б) інші операційні доходи 
В) фінансові доходи; інші доходи 
Г) всі вище перераховані відповіді вірні 
 
 

12. Списана сума доходів від надання послуг на фінансовий результат 
відображається бухгалтерським записом: 

А) Дебет 703   Кредит 791 
Б) Дебет 791   Кредит 703 
В) Дебет 703   Кредит 641 
Г) Дебет 791   Кредит 901 
 

 
13. Зменшення раніше нарахованої суми податку на прибуток в обліку 
відображають записом: 

А) Дебет 64    Кредит 98 
Б) Дебет 98   Кредит  64 
В) Дебет 98   Кредит  17 
Г) Дебет 79   Кредит  98 
 
 

14. Що не входить до складу податкового законодавства України? 
А) Конституція України 
Б) Митний кодекс України 
В) Податковий кодекс України 
Г) кодекс України про адміністративні правопорушення 

 
 
15. Як називається перевірка, яка проводиться у приміщенні контролюючого 
органу виключно на підставі даних, зазначених у податкових деклараціях 
(розрахунках) платника податків та даних системи електронного 
адміністрування ПДВ? 

А) камеральна 
Б)  документальна 
В)  фактична 
Г)  реальна 
 



16. Що не включається у систему принципів податкового законодавства 
України? 

А) нейтральність оподаткування 
Б)   безумовність оподаткування 
В)   загальність оподаткування 
Г)   єдиний підхід до встановлення податків та зборів 

 
 
17. Які різниці згідно з положенням Податкового кодексу України не можуть 
виникати в процесі визначення об’єкту оподаткування податком на прибуток? 

А) різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних 
активів 
Б)  різниці, які виникають при нарахуванні заробітної плати робітникам 
підприємства 
В)  різниці, що виникають при формуванні резервів (забезпечень) 
Г)  різниці, які виникають при здійсненні фінансових операцій 

 
 
18. Який мінімально-допустимий строк корисного використання будівлі 
відповідно до Податкового кодексу України? 

А) 7 років 
Б)  12 років 
В)  15 років 
Г)  20 років 

 
 
19. Які з представлених витрат дозволено включати до податкової знижки 
у зменшення оподатковуваного доходу платника податку на доходи фізичних 
осіб? 

А) витрати на оплату комунальних послуг 
Б)  частину суми процентів, сплачених платником податку за користування 
іпотечним житловим кредитом 
В)  частину суми процентів, сплачених платником податку за комерційним 
кредитом 
Г)  всі відповіді є вірними 

 
 
20.  До складу рентної плати не входить: 

А) рентна плата за використання сільськогосподарських земельних угідь 
Б)  рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 
В)  рентна плата за спеціальне використання води 
Г)  рентна плата за користування радіочастотним ресурсом України 


