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Передмова:  

Метою викладення бухгалтерського обліку в навчальному закладі є 

підготовка фахівця з бухгалтерського обліку, який міг би кваліфіковано 

працювати в умовах ринку. 

Різнорівневі тестові завдання, наведені у збірнику, покликані 

конкретизувати і закріпити теоретичні знання, виробити в учнів навики в 

використанні цих знань на практиці. 

    У сучасній практиці перевірки успішності навчання значного поширення 

набули саме тестові завдання. 

Дидактичний тест — це система завдань специфічної форми і певного змісту, 

яка дає змогу якісно оцінити структуру й виміряти рівень засвоєння знань та 

сформованості вмінь і навичок учнів з предмета. Дидактичні тести 

розрізняють за багатьма ознаками. 

     І.   За характером дій, необхідних для виконання запропонованих у тесті 

завдань, дидактичні тести розподіляють на пізнавальні і психомоторні. 

Пізнавальні тести потребують, щоб учень, вирішуючи тестові завдання, 

використовував знання й інтелектуальні вміння. Для оцінки цих відповідей 

часто використовується бінарна система, яка розрізняє тільки два види 

відповідей — правильні й неправильні. Психомоторні тести містять завдання, 

які вимагають від учня використання вмінь і навичок переважно 

репродуктивного характеру. При цьому дії, як правило, оцінюються за 

точністю, швидкістю, якістю виконання і т. п. 

2.  За різноманітністю цілей розрізняють також тести готовності до 

навчання та тести результатів навчання. Тести готовності до навчання 

(вхідного контролю знань) призначено для прогнозування якості навчання в 

майбутньому. Вони використовуються під час вступу до навчального закладу, 

перед початком вивчення предмета, розділу, теми тощо. Завдання такого 

тесту базуються на основних знаннях і навичках з відповідної галузі науки, 

потрібних для подальшого навчання. Тести результатів навчання орієнтовано 

на встановлення безпосередніх результатів навчання. Вони застосовуються 

для виявлення якості вивчення матеріалу відповідного предмета або його 

частини. 

3.  Для реалізації функцій вимірювання якості знань тест має містити 

достатню кількість тестових завдань, яка визначає довжину тесту. За цією 

ознакою тести можуть бути короткими (10—20 завдань), середніми та 

довгими (300 і більше завдань). Стандартні тести становлять 30-60 завдань 

(10 -20 хвилин), на 1 тестове завдання рекомендується 15 – 30 секунд. 

      Завдання є основним елементом кожного дидактичного тесту. За 

способом виконання завдань тести поділяють на:  
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— закриті (із запропонованою відповіддю, з вимушеною відповіддю), коли учню 

пропонуються на вибір декілька відповідей, з яких одна або кілька правильні; 

— відкриті, що потребують детальної або короткої відповіді, яку учень 

висловлює довільно й самостійно. 

    У відкритих тестах з короткою відповіддю учень повинен вписати її у 

відповідне місце (рядок). Правильною може бути словесна або несловесна 

відповідь (число, символ, умовний знак, математична залежність, рівняння чи 

формула, простий графік тощо), результат короткого розрахунку. 

Розрізняють дві форми завдань з короткою відповіддю — основну й додаткову. 

Основна форма завдання містить запитання, на яке потрібно дати відповідь, 

або завдання, яке слід виконати. Додаткове завдання являє собою твердження, 

у якому пропущено важливу інформацію, що надає цьому твердженню 

відповідного правильного змісту. Учень повинен вписати цю інформацію у 

відведене місце. 

    Тести закритої форми охоплюють цілий ряд завдань: дихотомічні, з 

вибором відповіді, завдання на приєднання або впорядкування. Завдання 

містить твердження, відносно якого учень повинен вирішити, правильне воно 

чи неправильне, або запитання, на яке потрібно відповісти «так» чи «ні». 

Недоліком дихотомічних завдань є досить висока ймовірність угадування 

правильної відповіді. Завдання з вибором відповіді є найпоширенішим видом 

тестів. Вони складаються з так званої основи й комплексу запропонованих 

відповідей (пропозицій). Основа містить запитання, неповне твердження чи 

короткий текст з інформацією, важливою для запитання. У комплексі 

пропозицій (3—5) одна або кілька відповідей правильні, інші (так звані 

дистрактори) хоч і правдоподібні, але помилкові. 

   Завдання на приєднання (на відповідність) розробляються за принципом 

встановлення відповідності їхніх частин. Завдання включає інструкцію і дві 

або більше сукупності (стовпці) понять, слів, фраз, графічних зображень, 

формул, знаків тощо. До кожного елемента першої групи («знака») учень 

повинен приєднати один з елементів другої групи («доповнення») у такий 

спосіб, щоб установлена відповідність правильно відображала їхній 

взаємозв’язок. 

   Завдання на впорядкування (на встановлення правильної послідовності) 

містять інструкцію та групу понять або компонентів діяльності в довільному 

порядку. Учень повинен розмістити ці поняття (компоненти) у послідовності 

відповідно до вимог інструкції, наприклад, за хронологією, за величиною, за 

важливістю тощо. 

    У випадку використання відкритих завдань із детальною відповіддю часто 

оцінюється не тільки результат, а й хід вирішення завдання. Детальною 

відповіддю можуть бути міркування, опис, детальний розрахунок, 

обґрунтування, розв’язання проблеми, схема, креслення тощо. Іноді в 
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оцінюванні таких відповідей враховується їхня оригінальність. Необхідно 

зазначити, що за виконання складних і великих за обсягом завдань оцінка 

відповіді може бути трудомісткою та залежати від суб’єктивного підходу 

вчителя. 

4.  За рівнями складності можна виділити такі групи тестових завдань, які 

дають змогу виявити сформовані рівні компетентності учнів з навчальної 

теми чи розділу дисципліни: 

Тести І рівня (тести на впізнавання, розуміння) належать до методів 

контролю засвоєння знань на понятійному рівні. До цих тестів можна 

віднести завдання, які передбачають відповідь «так» або «ні», завдання на 

розпізнавання, які містять запитання зі змістом «що це таке?», завдання на 

класифікацію та встановлення відповідності. 

Тести ІІ рівня передбачають перевірку засвоєння знань на репродуктивному 

рівні (відтворення й застосування) і містять завдання-підставки («закінчити 

визначення», «підставити пропущене слово»), завдання на вибір правильної 

відповіді. 

Тести ІІІ рівня містять завдання, які вирішуються за певним алгоритмом, а 

також завдання на класифікацію та встановлення відповідності. 

Тести ІV рівня дають змогу виявити високий рівень засвоєння знань і містять 

завдання, які потребують розв’язання практичних завдань проблемного 

характеру, критичної оцінки, аналізу й синтезу інформації . 

Набування вмінь і навичок у вирішенні бухгалтерських ситуацій, потрібно 

завжди розуміти економічну суть господарської операції, що здійснюється. 

Збірник рекомендовано для учнів ПТНЗ. 
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ТЕМА: ПРЕДМЕТ І МЕТОДИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ   

Варіант І                                                                  Середній рівень 

Завдання 1                                                                 (2 бала) 

Необхідно: 

 за допомогою нормативних та законодавчих актів проаналізувати наведені 

твердження. Якщо Ви погоджуєтесь із твердженням, справа напишіть "Так", 

якщо не погоджуєтесь - "Ні". 

Дані для виконання: 

 Підприємство самостійно встановлює організаційну форму 

бухгалтерської роботи, виходячи з виду підприємства та конкретних умов 

господарювання.                                       _______ 

 Підприємство на підставі загальних або галузевих форм та методів із 

збереженням єдиних технологічних принципів визначає форму та методи 

бухгалтерського обліку, а також технологію обробки облікової інформації.  

                                                                                                        _______ 

 Підприємство самостійно розробляє систему внутрішньовиробничого 

обліку, звітності і контролю господарських операцій, визначає право 

працівників підписувати документи.                                                  _______ 

 Бухгалтерський облік на підприємстві може здійснюватися тільки 

централізованою бухгалтерією або бухгалтерською службою (відділом), що є  

самостійним структурним підрозділом підприємства, який очолює головний 

бухгалтер.                                             ______ 

5.За організацію бухгалтерського обліку на підприємстві відповідає і 

керівник підприємства.                                                                               ______   

Завдання 2                                                                                     (1 пит. - 2 бала) 

На підставі закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» дати відповіді на питання. 

1).Що розуміють під терміном національне положення (стандарт) 

бухгалтерського обліку? 

2).Який порядок вилучення первинних документів та регістрів бухгалтерського 

обліку на підприємстві? Ким він здійснюється? 
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Варіант ІІ Середній рівень 

Завдання 1                                                                                   (2 бала) 

Необхідно:  Знайти правильний варіант відповіді: 

Термін Визначення 

1. 

Безперервність 

А. Пріоритетною є оцінка активів підприємства, виходячи з витрат на їх 

виробництво та придбання 

2. Історична 

собівартість 

Б. Можливість розподілу діяльності підприємства на певні періоди часу 

з метою складання фінансової звітності 

3. 

Періодичність 

В. Постійне застосування підприємством обраної політики 

4. Послідовність Г. Оцінка активів та зобов'язань підприємства здійснюється, виходячи з 

припущення, що його діяльність буде тривати далі 

а)1-А, 2-Г, 3-Б, 4-В;           б)1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В;         в) 1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б. 

Завдання 2                                                                                           (1 пит. - 2 бала) 

На підставі закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» дати відповіді на питання. 

1). Який порядок  організації та ведення бухгалтерського обліку на 

підприємстві? 

2). Що є підставою для бухгалтерського обліку господарських операцій? 

 

Варіант І Достатній  рівень 

Завдання 1                                                                                    (2 бала) 

Необхідно: Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну. 

Термін Визначення 

(І)Стандарт 

обліку 

АА.____ Сукупність принципів, методів і процедур, що 

використовуються підприємством для складання та подання 

фінансової звітності, тобто це вибір самим підприємством 

певних конкретних методик, форм і техніки ведення 

бухгалтерського обліку, виходячи з діючих правил 

господарювання і особливостей діяльності підприємства 

(2) 

Міжнародний 

стандарт 

Б.Б.___ Містить інформацію про фінансовий стан, результати 

діяльності та рух грошових коштів підприємства за звітний 

період 

(3) 

Бухгалтерськ

ий стандарт 

В.В. ____ Документи, що розробляються  Комітетом з 

міжнародних стандартів обліку та рекомендуються до 

застосування в світовій практиці 

(4) Фінансова Г.Г._____  Стандартні вимоги до методів і процедур ведення 
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звітність бухгалтерського обліку 

(5) Облікова 

політика 

ДД._____  Облікові правила та процедури, що стосуються 

виміру, оцінки і надання облікової інформації, розроблені 

відповідними професійними організаціями 

 

Завдання 2                                                                                      (2 бала) 

Необхідно: Ha підставі рис. 1 дати визначення управлінського обліку, пояснити 

чим відрізняються обидва види обліку. 

                              БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

 

       Управлінський облік                                Фінансовий облік             

 

 

Облік для внутрішнього          Облік для управління  фінансовою              Облік та звітність 

Виробничого управління        діяльністю всередині підприємства         для зовнішніх користувачів     

 

 Внутрішньогосподарський облік підприємства 

 

Рис. 1. Складові бухгалтерського обліку. 

Завдання 3 

Необхідно: Виконати тести                                                      ( 1 пит. – 1 бал) 

1.Ресурси, використання яких призведе до отримання економічних вигод у 

майбутньому, називають: 

а) зобов'язаннями; 

б) активами; 

в) економічною вигодою. 

2.Подія, яка викликає зміни в структурі активів та зобов'язань, називається: 

а) складанням облікової політики; 

б) заповненням первинного документу; 

в) господарською операцією. 

3. Фінансова звітність відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність в Україні": 

а) є комерційною таємницею підприємства; 

б) не є комерційною таємницею підприємства; 
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в) не є комерційною таємницею, крім випадків, передбачених 

законодавством. 

4. Згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні" період новоствореного підприємства може бути: 

а) не більш як 15 місяців; 

б) не більш як 12 місяців; 

в) в Законі України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні" не передбачається. 

5.Якщо первинні документи неможливо скласти під час здійснення 

господарських операцій, то: 

а)  вони взагалі не складаються і операції не відображаються в 

регістрах бухгалтерського обліку; 

б) вони складаються після закінчення господарської операції; 

в)  господарська операція відразу знаходить відображення в регістрах 

бухгалтерського обліку без складання первинного документу. 

 

Варіант ІІ Достатній  рівень 

Завдання 1 

Необхідно: Знайти правильну відповідь:                                        (2 бала) 

 

Термін Визначення 

1.Бухгалтер –

сякий облік 

АА.___ Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок 

минулих подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, 

призведе до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в 

собі економічні вигоди 

2. 

Внутрішньо

господар-

ський облік 

Б.Б.____ Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, 

накопичення, узагальнення та передачі інформації про 

діяльність підприємства зовнішнім та внутрішнім 

користувачам для прийняття рішень 

3. 

Зобов'язан- 

ня 

ВВ.____ Система обробки та підготовки інформації про 

діяльність підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством 

4. П(С)БО Г. Г.____ Нормативно-правовий акт, затверджений 

Міністерством фінансів України, що визначає принципи та 

методи ведення бухгалтерського обліку і складання фінансової 

звітності, що не суперечить міжнародним стандартам 

 

а) 1-Г, 2-А, 3-Б, 4-В;      б) 1-Б, 2-В, 3-А; 4-Г;     в) 1-А, 2-Б, 3-В, 4-Г. 
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Завдання 2                                                                                           (2 бала) 

Необхідно: Ha підставі рис. 1 дати визначення фінансового обліку, пояснити 

чим відрізняються обидва види обліку. 

                              БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК 

 

       Управлінський облік                                Фінансовий облік             

 

 

   Облік для внутрішнього          Облік для управління  фінансовою              Облік та звітність 

   Виробничого управління        діяльністю всередині підприємства         для зовнішніх користувачів     

 

 Внутрішньогосподарський облік підприємства 

 

Рис. 1. Складові бухгалтерського обліку. 

Завдання 3 

Необхідно: Виконати тести                                                         ( 1 пит. – 1 бал) 

1. Які установи зобов'язані оприлюднювати річну та  фінансову звітність: 

а) довірчі товариства, підприємства-емітенти облігацій; 

б) валютні та фондові біржі, недержавні пенсійні фонди; 

в)       страхові та інвестиційні компанії; 

г) всі вище перераховані варіанти правильні. 

2. Підприємство, згідно із Законом України "Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні" самостійно: 

а) визначає облікову політику підприємства; 

б) може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення; 

в) визначає права працівників на підписання бухгалтерських 

документів; 

г) всі наведені вище варіанти правильні. 

3. Нормативи з бухгалтерського обліку, які видаються для використання 

всередині країни називаються: 

а) обліковою політикою підприємства; 

б) міжнародними стандартами бухгалтерського обліку; 

в) національними стандартами бухгалтерського обліку. 

4. Під міжнародними стандартами бухгалтерського обліку розуміють: 
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а)        стандарти з бухгалтерського обліку, які розробляються комітетом з 

міжнародних стандартів обліку та рекомендуються до застосування в світовій 

практиці; 

б) сукупність правил, методів і процедур обліку, розроблених 

професійними організаціями з метою застосування доступних методів і 

процедур країнами світу, які носять рекомендаційний характер; 

в) рекомендовані документи, на підставі яких кожна країна розробляє 

свої власні положення (стандарти) бухгалтерського обліку; 

г) всі наведені вище варіанти правильні. 

5. Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку - це: 

а) сукупність прийомів і процедур організації і методології 

бухгалтерського обліку та звітності, вироблених практикою і узагальнених 

наукою; 

б)        сукупність принципів, методів і процедур, що використовуються 

підприємством для складання та подання фінансової звітності, тобто це вибір 

самим підприємством певних методик, форм і техніки бухгалтерського обліку; 

в) наведені варіанти правильні. 

 

Варіант І Високий  рівень 

Завдання. Необхідно розробити наказ про облікову політику підприємства, 

в якому передбачити наступне: 

 Вибір суб'єкта, що здійснює бухгалтерський облік. 

 Обов'язки (відповідальність) бухгалтера та керівника підприємства. 

 Форму бухгалтерського обліку (обирає бухгалтер). 

 Метод нарахування зносу основних засобів та нематеріальних активів. 

 Метод списання запасів при їх вибутті. 

 Організацію аналітичного обліку на підприємстві. 

 Метод визнання доходів і витрат від різних видів діяльності. 

 Технологію обробки облікової інформації. 

 Робочий план рахунків, перелік матеріально відповідальних осіб.           

Варіант І                                                                               Високий  рівень   

Завдання . Скласти план організації бухгалтерського 

обліку, в якому передбачити  наступні  елементи:                                                                                                     

*План організації документації і документообороту.                                         

*План проведення інвентаризації.                                                                       

*План рахунків та їх кореспонденцію.                                                               

*План складання та подання звітності.                                                                

*План технічної обробки облікової інформації.                                                                         

*План організації працівників.                                                                            

*План організації внутрішнього (оперативного) обліку. 
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  ТЕМА: РАХУНКИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  

                                  ОБЛІК  

  Варіант  І                                                                                    

Середній рівень 

Завдання 1:Виконати тестове завдання                                          (2 бала) 

№ 

п/п 

Запитання А В С  Варіант 

відповіді 

1. На якому класі 

відображено: 

    

а) доходи; 9 5 7  

б) кошти; 3 4 6  

2. Скільки план рахунків 

має: 

    

а) розділів; 4 2             99  

б) класів; 2 9              7  

3. На яких рахунках Сдо.к 

записують по Кт: 

А П            А-П  

4.  

Як знаходимо Обороти? 

Сума всіх 

чисел 

СдОп + 
ОбДт- 
ОбКт 

Сума 

господарських 

операцій не 

враховуючи 

Сдо.п 

 

5. На яких рахунках 

відображають: 

    

а) джерела утворення; А-П        А          П  

б) основні та оборотні 

засоби; 

А      п 
       А-П  

в) кошти; П        А        А-П  

6. Де записують Сдоп на 

А-П рахунках? 

В 

залежності 

від 

заборгован

ості 

       Дт         Кт  

7. Як знайти Сдок на 

 П pax.? 

ОбДт + 

ОбКт 

СдОп + 

ОбКт - 

ОбДт 

Сдоп + ОбДт - 

ОбКт 
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Завдання 2:Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням та 

структурою                                                                                          

№ таб. 

до 

№ рахунку до 

завдання  

завдання 
 

 
 

10, 30,40,23 

Табл.1  
  

 
 

28, 92, 23 

Табл. 2  

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх економічним 
змістом, використовуючи таблицю наведеної форми:                 (2 бала) 

Табл. 1 
Групи рахунків за їх Економічним 
змістом 

Види рахунків (основні,оборотні, 

кошти,власні,позикові) 
Назва рахунків 

1. Рахунки господарських засобів 
  

2. Рахунки джерел господарських 

засобів 

  

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх 
призначенням та структурою, використовуючи табл. наведеної 
форми                                                                                            (2 бала) 

Табл. 2 
Групи рахунків за їх 
призначенням та 
структурою 

Види рахунків в складі групи Назва рахунків 

1. Основні 
  

2. Регулюючі 
  

3. Операційні 
  

4. Результативні 
  

5. Позабалансові 
  

І І варіант                                                                                   Середній рівень 

Завдання 1:Виконати тестове завдання                                     (2 бала) 

№ 

п/п 

Запитання А В С  Варіант 

відповіді 

1. На якому класі 

відображено: 

    

а) доходи; 9 5 7  
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б) кошти; 3 4 6  

2. Скільки план рахунків 

має: 

    

а) розділів; 4 2              99  

б) класів; 2 9              7  

3. На яких рахунках Сдок 

записують по Кт: 

А П            А-П  

4. Як знаходимо Обороти? Сума всіх 

чисел 

СдОп + 
ОбДт- 
ОбКт 

Сума 

господарських 

операцій не 

враховуючи 

Сдоп 

 

5. На яких рахунках 

відображають: 

    

а) джерела утворення; А-П А         П  

б) основні та оборотні 

засоби; 

А п 
       А-П  

в) кошти; П А       А-П  

6. Де записують Сдоп на 

А-П рахунках? 

В 

залежності 

від 

заборгован

ості 

Дт        Кт  

7. Як знайти Сдок на 

 П pax.? 

ОбДт + 

ОбКт 

СдОп + 

ОбКт - 

ОбДт 

Сдоп + ОбДт - 

ОбКт 

 

Завдання 2: Класифікація рахунків за економічним 

змістом, призначенням та структурою 

№ таб. 

до 

№ рахунку до 

завдання  

завдання 
 

 50, 60, 48, 44 

Табл.1 

Таб.2  79, 02, 20 

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх економічним 
змістом, використовуючи таблицю наведеної форми: 

Табл. 1                                                                                                (2 бала) 
Групи рахунків за їх Економічним 
змістом 

Види рахунків (основні,оборотні, 

кошти,власні,позикові) 
Назва рахунків 

1. Рахунки господарських засобів 
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2. Рахунки джерел господарських 

засобів 

  

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх 
призначенням та структурою, використовуючи табл. наведеної 
форми 

Табл. 2                                                                                                   (2 бала) 
Групи рахунків за їх 

призначенням та 
структурою 

Види рахунків в складі групи Назва рахунків 

1. Основні 
  

2. Регулюючі 
  

3. Операційні 
  

4. Результативні 
  

5. Позабалансові 
  

 

 
І  варіант                                                                                   Достатній рівень 

Завдання 1: Класифікація рахунків за економічним 

змістом, призначенням та структурою                                                                                           

№ таб. 

до 

№ рахунку до 

завдання  

завдання 
 

 
 

20,16,22,31,41,38,49 

Табл.1  
  

 
 

 
Табл. 2 13,66,31,90,01 

 

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх економічним 
змістом, використовуючи таблицю наведеної форми: 

Табл. 1                                                                                                (2 бала) 
Групи рахунків за їх Економічним 
змістом 

Види рахунків (основні,оборотні, 

кошти,власні,позикові) 
Назва рахунків 

1. Рахунки господарських засобів 
  

2. Рахунки джерел господарських 

засобів 
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 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх 
призначенням та структурою, використовуючи табл. наведеної 
форми 

Табл. 2                                                                                             (2 бала) 
Групи рахунків за їх 
призначенням та 
структурою 

Види рахунків в складі групи Назва рахунків 

1. Основні 
  

2. Регулюючі 
  

3. Операційні 
  

4. Результативні 
  

5. Позабалансові 
  

 

Завдання 2 :  Згрупувати залишки коштів, по підприємству «Сіпкор» 

за серпень місяць 20 п.р., за джерелами утворення та за складом 

господарських засобів. Дані занести до таблиці; підрахувати залишки.  

(Назва  підприємства та дата)_______________           Таблиця 1. (3 бала) 

Господарські засоби Сума, гри Джерела 

утворення 

Сума, гри 

1. 

2. 

 

І т.д. 

 1. 

2. 

 

 І т.д. 

 

 Всього    

ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ  

1.Основні засоби - 642,70 грн 

2.Товари-1257 

3.Кошти в касі - 894,20 

4.Статутний капітал - 4000 

5.Короткострокові позики - 17000 

6.Рахунки в банку — 16759 

7.Довгострокові позики - 212125,90 

8.Пайовий капітал — 16432 

9.Матеріали - 1100 
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10.Готова продукція-59876. 

11.Напівфабрикати - 929 

12.Виробничі запаси - 14000 

13.Виробництво-128742 

14. Розрахунки з дебіторами – 8926,00 

Завдання 3.  Вказати № рахунку та клас.                               (2 бала) 

1.Основні засоби 

2.Готова продукція 

3.Каса 

4.Довгострокові позики 

5.Статутний капітал 

Розрахунки з оплати праці 

Загально виробничі витрати 

Доход від реалізації 

Розрахунки з різними дебіторами 

Капітальні інвестиції. 

І І варіант                                                                                   Достатній рівень 

Завдання 1: Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням та  

№ таб. 

до 

№ рахунку до 

завдання  

завдання 
 

 
 

25,62,12,34,44,24,11 

Табл.1  
  

 
 

 43,91,70,04,22 

Табл. 2  

 

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх економічним 
змістом, використовуючи таблицю наведеної форми: 
 
 

Табл. 1                                                                                               (2 бала) 
Групи рахунків за їх Економічним 
змістом 

Види рахунків (основні,оборотні, 

кошти,власні,позикові) 
Назва рахунків 

1. Рахунки господарських засобів 
  

2. Рахунки джерел господарських 

засобів 
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 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх 
призначенням та структурою, використовуючи табл. наведеної 
форми 

Табл. 2                                                                                                        (2 бала) 
Групи рахунків за їх 
призначенням та 
структурою 

Види рахунків в складі групи Назва рахунків 

1. Основні 
  

2. Регулюючі 
  

3. Операційні 
  

4. Результативні 
  

5. Позабалансові 
  

 
Завдання 2:  Згрупувати залишки коштів, по підприємству «Алмаз» за 

серпень місяць 20 п.р., за джерелами утворення та за складом 

господарських засобів. Дані занести до таблиці; підрахувати залишки.  

(Назва  підприємства та дата)_______________           Таблиця 1. (3 бала) 

Господарські засоби Сума, гри Джерела 

утворення 

Сума, гри 

1. 

2. 

 

І т.д. 

 1. 

2. 

 

 І т.д. 

 

 Всього    

ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

1.Основні засоби – 14000,00 грн 

2.Товари-1257,00 

3.Кошти в касі - 894,20 

4.Статутний капітал - 4000 

5.Короткострокові позики - 17000 

6.Рахунки в банку — 128742,00 

7.Довгострокові позики - 212125,90 

8.Пайовий капітал — 16432 

9.Матеріали - 1100 
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10.Готова продукція-59876. 

11.Напівфабрикати - 929 

12.Виробничі запаси – 642,7 

13.Виробництво-16759,00 

14. Розрахунки з дебіторами – 8926,00 

Завдання 3.  Вказати № рахунку та клас.                      (2 бала)            

1.Розрахунки з оплати праці                                                                 

2.Загально виробничі витрати                                                                  

3.Доход від реалізації                                                                       

4.Розрахунки з різними дебіторами                                                    

5.Капітальні інвестиції. 

І  варіант                                                                             Високий рівень   

Завдання 1:Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням та 

структурою                                                                    

№ таб. 

до 

№ рахунку до 

завдання  

завдання 
 

 
 

15,25,35,45,52,66,27 

Табл.1  
  

 
 

 
Табл. 2 65,10,25,02,65 

 

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх економічним 
змістом, використовуючи таблицю наведеної форми: 
 

Табл. 1                                                                                                  (2бала) 
Групи рахунків за їх Економічним 

змістом 
Види рахунків (основні,оборотні, 

кошти,власні,позикові) 
Назва рахунків 

1. Рахунки господарських засобів 
  

2. Рахунки джерел господарських 

засобів 

  

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх 
призначенням та структурою, використовуючи табл. наведеної 
форми 
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Табл. 2                                                                                               (3 бала) 
Групи рахунків за їх 
призначенням та 
структурою 

Види рахунків в складі групи Назва рахунків 

1. Основні 
  

2. Регулюючі 
  

3. Операційні 
  

4. Результативні 
  

5. Позабалансові 
  

 
Завдання 2 : Згрупувати залишки коштів, по підприємству «Ласунка» 

за серпень місяць 20 п.р., за джерелами утворення та за складом 

господарських засобів. Дані занести до таблиці; підрахувати залишки.  

(Назва  підприємства та дата)_______________           Таблиця 1. (3 бала) 

Господарські засоби Сума, гри Джерела 

утворення 

Сума, гри 

1. 

2. 

 

І т.д. 

 1. 

2. 

 

 І т.д. 

 

 Всього    

ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

1.Товари - 3746,79 гри. 

2.МШП - 1228 

3.Короткострокові пасиви - 629 

4.Резервний фонд-7625 

5.Цільове фінансування - 10342 

6.Розрахунки з кредиторами - 5981 

7.Нерозподілені прибутки - 629 

8.Паливо-300,21 

9.Споруди - 58462 

10.Кошти в касі - 700 

11.Незавершене виробництво 14006 

12.Сировина - 4281 

ІЗ. Обладнання - 10346 
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14.Розрахунки з учасниками - 6018 

15.Довгострокові пасиви – 61846 

 

Завдання 3.  Вказати № рахунку та клас.                                   (2 бала) 

1. Виробничі запаси 

2. МШП 

3. Товари 

4. Рахунки в банках 

5. Короткострокові позики 

І І варіант                                                                                   Високий рівень 

Завдання 1:Класифікація рахунків за економічним змістом, призначенням та 

структурою 

№ таб. 

до 

№ рахунку до 

завдання  

завдання 
 

 
 

37,17,36,54,26,39,42 

Табл.1  
  

 
 

 33,25,30,03,64 

Табл. 2  

 

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх економічним 
змістом, використовуючи таблицю наведеної форми: 

 

 

Табл. 1                                                                                             (2 бала) 
Групи рахунків за їх Економічним 
змістом 

Види рахунків (основні,оборотні, 

кошти,власні,позикові) 
Назва рахунків 

1. Рахунки господарських засобів 
  

2. Рахунки джерел господарських 

засобів 

  

 Провести класифікацію бухгалтерських рахунків за їх 
призначенням та структурою, використовуючи табл. наведеної 
форми 
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Табл. 2                                                                             (3 бала) 

Групи рахунків за їх 
призначенням та 
структурою 

Види рахунків в складі групи Назва рахунків 

1. Основні 
  

2. Регулюючі 
  

3. Операційні 
  

4. Результативні 
  

5. Позабалансові 
  

 
Завдання 2 :Згрупувати залишки коштів, по підприємству «Маяк» за 

серпень місяць 20 п.р., за джерелами утворення та за складом 

господарських засобів. Дані занести до таблиці; підрахувати залишки.  

(Назва  підприємства та дата)_______________           Таблиця 1. (3 бала) 

Господарські засоби Сума, гри Джерела 

утворення 

Сума, гри 

1. 

2. 

 

І т.д. 

 1. 

2. 

 

 І т.д. 

 

 Всього    

ВИХІДНІ ДАННІ ДЛЯ ВИКОНАННЯ 

1.Товари – 300,21 гри. 

2.МШП - 1228 

3.Короткострокові пасиви - 629 

4.Резервний фонд-7625 

5.Цільове фінансування - 10342 

6.Розрахунки з кредиторами - 5981 

7.Нерозподілені прибутки - 629 

8.Паливо-3746,79 

9.Споруди - 58462 

10.Кошти в касі - 700 

11.Незавершене виробництво 14006 

12.Сировина - 4281 
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ІЗ. Обладнання - 10346 

14.Розрахунки з учасниками - 6018 

15.Довгострокові пасиви – 61846,00 

 

Завдання 3.  Вказати № рахунку та клас.                                    (2 бала) 

1.Резервний капітал 

2.Розрахунки з покупцями 

3.Адміністративні витрати 

4.Виробництво 

    5.Фінансові результати. 

 

*************************************************************** 

Тема :  ВІДОБРАЖЕННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ  ОПЕРАЦІЙ  

             НА  РАХУНКАХ  БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ 

Варіант І                                                                 Середній рівень  

Завдання 1 : Розкрити питання                                                         (3 бала) 

 Поняття пасивних рахунків (зобразити схему відкриття пасивного 

рахунку). 

 

Завдання 2 : За господарськими операціями відкрийте рахунки бух.обліку. 

Визначити залишок на кінець місяця (дня).                                                  (3 бала) 

 На рахунку "Сировина та матеріали" залишок на початок дня становив 20 

600,00 грн. На протязі дня видали сировини на суму 2000,00 грн. та 

придбали матеріалу на суму 7000,00 грн 

 

Варіант ІІ                                                                    Середній рівень 

Завдання 1 :Розкрити питання                                                                     (3 бала) 

 Поняття активних рахунків (зобразити схему відкриття пасивного 

рахунку). 

Завдання 2 : За господарськими операціями відкрийте рахунки бух.обліку. 

Визначити залишок на кінець місяця (дня).                                                  (3 бала) 
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 __________________________________ На підприємстві залишок на 

6.10. __________________________________ р. по рахунку 

"Запасні частини" становив 10 350,00 грн. Отримали на протязі дня 

запчастини на суму 10 000,00 грн. та списали на суму 50,00 грн. 

Варіант І                                                                             Достатній  рівень 

Завдання 1 :    Продовжити речення                                                               (2 бала) 

 Активно – пасивні рахунки призначені для_________________ 

___________________________________________________________ 

Завдання 2: За господарськими операціями відкрийте рахунки бух.обліку. 

Визначити залишок на кінець місяця (дня).                                               

Умова 1 .  На рахунку "Готова продукція" на 6.09. __ р. залишок 

становив 406 000,00 грн.                                                                                      (2 бала) 

На протязі дня відбулися по підприємству такі господарські 

операції: 

1) Закупили продукцію на суму 16 600,00 ; 

2) Витратили на суму 56 000,00; 

3) Надійшло продукції на суму 48 860,00; 

4) Продано продукції на суму 56 000,00. 

Умова 2. На рахунку "Розрахунки за страхування" залишок становив 

6020,00.                                                                                                              (2 бала)     

1)Надійшло на рахунок: 3.10  - 20 100,00 грн.; 10.10 - 4300,00 грн.; 28.10 - 13 

900,00 грн.                                                                                                      

2)Утримано з рахунку :  16.10  - 3540,00 грн. ;   23.10 - 5770 грн.;    30.10  –      

4650 грн. 

 

Завдання З.  Визначити невідомі суми в наведених рахунках.           (3 бала) 

 

  Дебет "Основні засаби"    № ?  Кредит 
С-до    ? 

 

1)   ? 2) 1000,00 

  

  
Оборот   ? Оборот   ? 

С-до 6000,00 
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Варіант ІІ                                                                           Достатній  рівень 

Завдання 1 :Продовжити речення.                                                    (2 бала) 

 Бухгалтерські рахунки – це________________________________ 

Завдання 2: За господарськими операціями відкрийте рахунки 

бух.обліку. Визначити залишок на кінець місяця (дня).       (1 задач. -2 бала) 

Умова 1. Залишок 23 900,00 грн. на рахунку "Розрахунки з оплати праці". 

Нараховано заробітну плату в сумі 14 700,00 грн., та видано з/пл. в сумі 23 

850,00 грн. 

Умова 2. Залишок по рахунку "Розрахунки з підзвітними особами"       40 

000 грн. Надійшло по рахунку 50 000 грн., та видали підзвіт 10 000 грн. 

Завдання З: Визначити невідомі суми в наведених рахунках.                 (3 бала) 

Дебет        "Каса"     № ?               Кредит 
С-до 100,00 

 

2) 100,00 1)50,00 

  

  
Оборот  ? Оборот  ? 

С-до  ? 
 

 

 

Варіант І                                                                                Високий  рівень 

Завдання 1 :Дайте відповідь на запитання.                                                (2 бала) 

 Як класифікуються господарські засоби за складом та розміщенням? 

 

Завдання 2: За господарськими операціями відкрийте рахунки 

бух.обліку. Визначити залишок на кінець місяця (дня).      (1 задач. -2 бала) 

Умова1. Залишок на рахунку "Паливо" на 1.10. становив 8 140.00 грн. 

На протязі місяця відбулися такі господарські операції: 

1).Було отримано палива 2.10- 1200,00 16.10- 1340,00 

29.10 - 1480,00 

2).Та витрачено палива : 10.10-3860,00 грн;  20.10 - 2470,00грн; 30.10 - 

1520,00                                                                                                            

Умова 2. На рахунку "Основні засоби" залишок на початок місяця становив 

511540,00 грн. За цей час надійшло основних засобів 6700,00 та вибуло на 

суму 23500,00                                                                                            
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Завдання З: Визначити невідомі суми в наведених рахунках         (4 бала) 

 

 
Дебет              "Каса" № ?            Кредит 

С-до 500,00 
 

11) 400,00 15)3000,00 

18)9000,00 16) 250,00 

24) ? 22) ? 

Оборот 10180,00 Оборот ? 

С-до 7130,00 
 

 

Варіант І І                                                                               Високий  рівень 

Завдання 1 : Дайте відповідь на запитання.                                 (2 бала) 

 Як класифікуються господарські засоби за  джерелами їх утворення ? 

 

Завдання 2: За господарськими операціями відкрийте рахунки 

бух.обліку. Визначити залишок на кінець місяця (дня).      (1 задач. -2 бала) 

Умова 1. Залишок по рахунку "Розрахунки з постачальниками та 

підрядчиками" на 1.10. становив 17240,00 грн.                                       

1)погашено заборгованість 10.10 - 7130,00грн;15.10- 10 000,00грн; 22.10 -

9970,00 грн; 24.10 - 6350,00                                                                              

2).Надійшло на рахунок 15.10 - 10780,00грн;  20.10 - 5660,00грн;  22.10 - 

1376,00грн;  29.10 - 15190,00                                                                                 

Умова 2.На рахунку "Тварини" залишок на початок дня становив 

19207,00.  1).Продано тварин на суму 237,00 грн.  2).Закупили на суму 

671,00 грн. 

Завдання З: Визначити невідомі суми в наведених рахунках              (4 бала) 

 
Дебет      "Статутний фонд"       № ?            Кредит 

1) 320,00 С-до 200,00 

8) 100,00 18) 9000,00 

12) ? 27) 180,00 

Оборот 620,00 Оборот ? 
 

С-до ? 
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Тема :  ПОДВІЙНЕ ВІДОБРАЖЕННЯ  ЗАПИСІВ  

           НА  РАХУНКАХ БУХГАЛТЕРСЬКОГО  ОБЛІКУ                       
ВАРІАНТ  А 

Середній  рівень знань                             (1 питання – 1 бал) 

Завдання1. Дайте відповідь на запитання                                                                   

1.Поняття про рахунки в бух. обліку та основні принципи обліку .                    

2.Активні рахунки. Схематичний запис на активних рахунках. 

Завдання 2.Відобразити операції методом подвійного запису: 

1. З каси підприємства видана заробітна плата працівникам  

  в сумі 5000 грн. 

2. Перераховано з розрахункового рахунку підрядником за отримані 

матеріали 700 грн. 

3. Списано матеріали на основне виробництво в сумі 700 грн. 

4. Оприбутковано палива від постачальниками 400 грн. 

 

Достатній рівень знань 

 

Завдання1. Дайте відповідь на запитання    

    

1.  Класифікація рахунків по призначенню і структурі (1,2 групи) 

2. Пасивні рахунки та субрахунки. Схематичний запис на пасивних рахунках. 

3. Поняття методу подвійного запису. 

4. Класифікація рахунків за економічним змістом. 

 

Завдання 2.Відобразити операції методом подвійного запису: 

1. Списано матеріали на основне виробництво в сумі 700 грн. 

2. При розприділені отриманого прибутку був створений фонд 

матеріального стимулювання в розмірі 18 900 00 

3. Одержана готівка з розрахункового рахунку в касу на виплату 

заробітної плати в сумі 120 грн. 

4. Виплачена заробітна плата працівникам підприємства в сумі  

43 грн. 

5. Оприбутковано на склад матеріали від постачальника в сумі 

 450 грн. 
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Високий рівень знань                                                                                   

Завдання1. Дайте відповідь на запитання                                                     

1.Принцип будови плану рахунків.                                                                            

2. Активно - пасивні рахунки. Класифікація рахунків за економічним змістом.                                                                                                           

3.Синтетичні та аналітичні рахунки.                                                      

4.Класифікація рахунків по призначенню і структурі ( 3,4,5 групи)                       

5. Оборотна відомість.  

Завдання 2.Відобразити операції методом подвійного запису: 

1. Нарахована заробітна плата робітникам основного виробництва в 

сумі 1400 грн. 

2. Відпущено зі складу матеріали на основне виробництво в сумі 160 

грн. 

3. Перераховано з розрахункового рахунку заборгованість за отримані 

матеріали постачальнику в сумі 200 грн. 

4. Нараховані платежі за страхування посіву с/г культур на суму 8000 

грн. 

5. Списано автомашину, яка стала не придатна, балансова вартість 3220 

грн. 

6. Надійшов автомобіль на підприємство та зарахований на баланс 

вартістю - 30 000 грн. 

 

************************************************************* 
 

                                                    ВАРІАНТ  Б 

Середній рівень                                                   (1 пит. – 1 бал) 

Завдання:  Визначити, які з наступних тверджень 

правильні, а які - ні. 

 

Дані для виконання 
 

№ Зміст господарської операції       Дебет Кредит 

1 Придбано автофургон за готівку Каса Автофургон 

2 

 

Повернуто частину офісного  обладнання  

фірмі «Офіс» 

Обладнання Фірма   «0фіс» 

 

3 

 

Погашено з поточного рахунку частину 

заборгованості фірмі 

«Тон» 

Фірма «Тон» Поточні 

рахунки 
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4 Придбано обладнання в кредит в Магазин Матеріали 

 

 

5 

Оприбуткована на склад 

матеріали, що надійшли на фірму «Сан» 

Фірма «Сан» Матеріали 

 6 В касу надійшла готівка для 

виплат заробітної плати 

З/плата Поточний 

Рахунок 

Достатній  рівень                                                              (1 пит. – 1 бал) 

Завдання:  На підставі наведених господарських операцій визначити 

кореспонденцію рахунків. 

1. Отримано основні засоби від постачальника на СУМУ 1000 гон. 

2. Підзвітною особою повернено гроші до каси за придбані основні 

засоби 400 грн. 

3. На поточні рахунки надійшли кошти від покупців в сумі 2400 грн. 

4. Списано МШП на потреби виробництва на суму 700 грн. 

5. На поточний рахунок зараховано короткострокову позику в сумі 4200 

грн. 

6. Придбано підприємством і оприбутковано на баланс станок вартістю 1 

320 грн. 

7. Списано суму зносу основних засобів, 300 грн. 

8. Видано з/пл. працівникам виробництва в сумі 23 000 грн 

(працівником виробництва). 

9.  Нарахована з/пл., в сумі 22 000 грн, (працівникам виробництва).  

Високий  рівень                                                                                                           

Завдання.  Необхідно:                                                        (2 пит. – 1 бал) 

 визначити кореспондуючі рахунки для кожної операції; 

 записати відповідні коди рахунків праворуч кожної операції. 

 
Господарські операції ПП "Ласунка"  за березень ц.р. 

№ 

п/п 

Зміст господарської операції Коресп.  pax. 

дебет Кредит 

1 Виплачено заробітну плату працівникам підприємства за 

лютий поточного року 

  

2 Придбано основні засоби виробничого призначення, сплачено 

одну третину готівкою і отримано кредит на решту суми 

(кредит наданий підприємством-продавцем) 
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3 Внесено власником підприємства гроші на поточний рахунок 

в поповнення статутного капіталу 

  

4 Оприбутковано матеріали, що надійшли від постачальників. 
  

5 Отримано готівку в касу з поточного рахунку 
  

6 Відпущено зі складу матеріали в цех основного виробництва 
  

7 Видано з каси готівку підзвітній особі 
  

8 Зараховано короткострокову позику банку на поточний 

рахунок 

  

9 Одержано безоплатно МШП від іншого підприємства 

 

  

10 Погашено готівкою заборгованість перед постачальниками за 

придбані матеріали 

  

11 Вилучено власником частину матеріалів для своїх потреб 
  

12 Погашено з поточного рахунку кредиторську заборгованість 

за придбані основні засоби 

  

ІЗ Зруйновано будинок офісу ПП "Ласункаа" внаслідок 

землетрусу. В обліку відображено втрати. 

  

14 Придбано матеріали підзвітною особою 
  

15 Повернуто невикористані підзвітні суми в касу 
  

16 Сплачено з поточного рахунку податки до бюджету 
  

17 На склад надійшла готова продукція, виготовлена в цеху 

основного виробництва.  

  

18 Видана заробітна плата працівникам підприємства 
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Тема: ПЕРВИННЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ             

ДОКУМЕНТАЦІЯ ТА ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 

Варіант І                                                                                 

Середній рівень 

Завдання 1.Виконайте тестове завдання:                     (2 бала) 

 Продовжить речення 

 Виберіть правильну 

відповідь.  

1. Документ-це ......  

2. Документ, який містить відомості про господарську операцію і є 

юридичним доказом її здійснення – це……… 

3. Документ, складений в процесі ведення господарської операції або 

відразу після її завершення - це 

4. Документ складений на підставі декількох первинних документів для 

отримання узагальнених даних - це 

                         а)бухгалтерський документ; 

                         б)зведений документ; 

                         в)первинний документ. 

5. Носіями первинної облікової інформації є: 

                          а)працівники 

                          б)папір, магнітний диск 

                          в)телебачення, преса. 

 

Завдання 2. Проаналізувати дану ситуацію. Дати відповіді на наступні 

запитання:                                                                                     (2 бала) 

1.Чи правильно було проведено інвентаризацію? 

2.Який ще документ необхідно скласти?                                                                  

3. Чи вірно вказано кількість примірників?                                                    

Вихідні дані:                                                                                                                  

В лісгоспі Житомирського району «Луч» було проведено інвентаризацію 

матеріалів. Розрахунковим методом було визначено фактичну кількість 

лісоматеріалів. По закінченню перевірки було складено відомість вимірювання 

в двох примірниках. Обидва примірники було передано членам 

інвентаризаційної комісії.                                                                                        

Завдання 3. Вказати кореспонденцію рахунків.                           (2 бала) 

1. зараховано на баланс верстат за справедливою вартістю 30000грн. 
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2. відображено суму зносу 15000грн. 

   Варіант ІІ                                                                          Середній рівень 

Завдання 1.Виконайте тестове завдання:                                              

*Продовжить речення                                                                         (2 бала)                

*Виберіть правильну відповідь.                                                                                 

1. Первинні документи мають містити такі реквізити:

 (перелічіть)______________________________________________________ 

2.В касових документах помилки виправляються                                      

а)методом «Червоне сторно»                                                            

б)коректурним методом                                                                                        

в)інший варіант (вказати).                                                                       

3.Документи складаються                                                                                       

а)на протязі 3-х днів                                                                                                 

б)в момент здійснення операції                                                                      

в)відразу після закінчення операції. 

4.Відповідальність за своєчасне та якісне складання документів, передачу їх 

у встановлені строки для ведення обліку, за достовірність даних наведених в 

документах, несуть 

                   а)головний бухгалтер та бухгалтер 

                   б)керівник підприємства 

              в)постачальник та матеріально відповідальна особа 

              г)особа, що заповнила та підписала документ.  

5.Після обробки даних первинні документи зберігаються  _____________ 

 

Завдання 2. Проаналізувати дану ситуацію . Визначити, чи правильні дії 

інвентаризаційної комісії ? 

 Які подальші дії головного бухгалтера?                               (2 бала) 

 Які необхідно скласти документи? 

Вихідні дані:                                                                                                             

При проведенні інвентаризації на ВАТ «Норд» інвентаризаційною комісією 

було виявлено передавальний пристрій, що не відображено в бухгалтерському 

обліку. Комісія вирішила не заносити цей засіб до відповідних документів, а 

повідомити про цей факт головному бухгалтеру, щоб той його оприбуткував.                                                                          

Завдання 3. Вказати кореспонденцію рахунків.                             (2 бала) 

1. Відображено як доход вартість продажу обладнання в сумі 16000грн. 
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2. Списано залишкову вартість обладнання в сумі 

15800грн.  

 

   Варіант І                                                                       
Достатній рівень 

Завдання 1 (3 бала) 

 ______________________________________________ Відобразити 

на рахунках бухгалтерського обліку результати інвентаризації.  

 Вихідні дані. ________________________________________  ______ __ _____  

№ Найменування Одиниця Фактично 
 

За даними 
 

 

товарів виміру встановлено 
 

бухгалтерського 
      

обліку 
 

   

К-ть ціна сума К-ть ціна сума 

   І. Цукор кг 800 2,6 ? 810 2,6 ? 

Розв'язок: 

№ Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

Грн. 

Дт Кт 
     

Завдання 2. Заповнити таблицю (2 бала) 

Термін Визначення 

Інвентаризація                          ? 

            ? Інвентаризація, що охоплює всі засоби, кошти та розрахунки 

підприємства 

Суб'єкти 

інвентаризації 

 

 

   ? 

Об'єкти 

інвентаризації 

 

 
 

 ? 

 

 

Завдання 3. Сформулювати зміст господарської операції та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.        (1кор. – 1 бал) 

 

1)  Дт 30        Кт  375 

2)  Дт  947     Кт  216 

3)  Дт  207     Кт  375 

4)  Дт  947     Кт 208 
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   Варіант ІІ                                                               Достатній рівень 
Завдання 1                                                                         (3 бала) 

 ______________________________________________ Відобразити 

на рахунках бухгалтерського обліку результати інвентаризації.  

 Вихідні дані. ________________________________________  ______ __ _____  

№ Найменування Одиниця Фактично 
 

За даними 
 

 

товарів виміру встановлено 
 

бухгалтерського 
      

обліку 
 

   

К-ть ціна сума К-ть ціна сума 

1. мішок од 16 1,5 ? 20 1,5 ? 

Розв'язок: 

№ Зміст операції Кореспонденція 

рахунків 

Сума, 

Грн. 

Дт Кт 
     

Завдання 2. Заповнити таблицю (2 бала) 

Термін Визначення 
 

 

 

           ? 

На основі даного документу створюється інвентаризаційна 

комісія 

           ? Хто несе відповідальність за дотримання правил проведення 

інвентаризації? 

Акт 

інвентаризації 

 

 

 

 ? 

           ? Документ який складається після проведення інвентаризації 

комісією. 

 
Завдання 3. Сформулювати зміст господарської операції та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків.        (1кор. – 1 бал) 

1)  Дт 947        Кт  123 

2)  Дт  25         Кт  719 

3)  Дт  901       Кт  26 

4)  Дт  992       Кт 27 

І  Варіант                                                         Високий рівень 

 

Завдання 1. Пов'язати наведені нижче терміни і поняття з їх змістом.   (3 бала) 

Термін Зміст 

(1) 

Інвентаризацій

ний опис 

А А.Документ, в якому об'єднано показники інвентаризаційних описів і 

порівняльних відомостей 
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(2) 

Порівняльні 

відомості 

Б.Б. Документ, в якому відображаються дані про стан складського 

господарства, результати проведення інвентаризації і висновки щодо їх 

відображення в обліку, пропозиції щодо заліку недостач та лишків при 

пересортуванні, списання недостач в межах норм природного убутку, а 

також понаднормові недостачі і втрати від псування цінностей та 

необхідні заходів щодо запобігання недостачам і втратам в подальшому 

(3) Єдиний 

реєстр 

В В.Головний документ, в якому реєструються результати технологічної 

стадії інвентаризаційного процесу 

(4) Протокол 

інвентаризацій

ної комісії 

Г.Г. Документ, який використовується для контролю за правильним 

оформленням вибуття товарів і списання їх вартості з підзвіту 

матеріально відповідальної особи 

(5) Акт 

інвентаризації 

ДД. Найважливіші заключні документи, що складаються на результативній 

стадії інвентаризаційного процесу 

 

Завдання 2.                   (2 бала) 

Необхідно:визначити, яка із зазначених процедур є першою, другою, третьою, а 

яка четвертою за логічною послідовністю здійснення організаційної стадії 

інвентаризаційного процесу: 

 видача розпорядження на проведення інвентаризації; 

 інструктаж членів інвентаризаційної комісії; 

 підбір і комплектування інвентаризаційної комісії; 

 вибір об'єктів інвентаризації. 

Завдання 3.         (4 бала) 

Необхідно:відобразити результати інвентаризації касової готівки на рахунках 

бухгалтерського обліку. 

Дані для виконання: 

При проведенні інвентаризації грошових коштів в касі приватного 

підприємства "Колос" було виявлено: 

 недостачу грошових коштів в сумі 390 грн.; 

 лишки грошових коштів, що належать ТзОВ "Оранта" в сумі 150 грн. 

Недостача в сумі 390 грн. була віднесена на касира Макарчука М.К. 

І І  Варіант                                                                                     Високий рівень 

 

Завдання 1. Пов'язати наведені нижче терміни і поняття з їх змістом.    (3 бала) 

 

Термін Зміст 

1 2 

(1) 

Матеріальна 

відповідальні

сть 

А. Невиконання працівником своїх трудових обов'язків, передбачених 

законодавством, трудовим договором, правилами внутрішнього 

розпорядку, інструкціями та іншими обов'язковими правилами, а також 

наказами та розпорядженнями адміністрації 
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(2) Повна 

матеріальна 

відповідальні

сть 

Б. Втрата, погіршення або зниження цінності майна; необхідність для 

підприємства провести витрати на відновлення, придбання майна та інших 

цінностей або здійснити зайві виплати 

(3) Обмежена 

матеріальна 

відповідальніс

ть 

В. Передбачає обов'язкове відшкодування заподіяної шкоди в розмірі 

прямої дійсної шкоди, але не більше середньомісячної зарплати працівника 

(4) Пряма 

реальна 

шкода 

Г. Відшкодування заподіяної з вини працівника шкоди у розмірі, не 

обмеженому ні сумою, ні розміром заробітної плати 

 

Завдання 2.                                                                                    (2 бала) 

Необхідно:проставити ці процедури в логічній послідовності проведення 

підготовчої стадії інвентаризаційного процесу: 

 пред'явлення повноважень на проведення інвентаризації; 

 отримання і перевірка останнього звіту та документів про рух цінностей; 

 підготовка ТМЦ до визначення їх фактичної наявності; 

 огляд місця зберігання об'єктів інвентаризації; 

 перевірка вагового господарства; 

 отримання від МВО розписки. 

Завдання 3.                                                                                                       (4 бала) 

Необхідно: 

 визначити, чи правильне рішення прийняв керівник ? 

 визначити, які дії повинні бути касира Гундич Г.Ч., чи має вона право 

подати заяву в суд? 

 відобразити виявлену недостачу на рахунках бухгалтерського обліку. 

Дані для виконання: 

На ПП "Явір" відбулася зміна касира. Колишній касир Бондарчук Б.К. 

передав "під чесне слово" всі справи новому касиру Гундич Г.Ч. Місяць по 

тому було проведено інвентаризацію, в результаті якої було виявлено 

недостачу в розмірі 980 грн. Керівник прийняв рішення про стягнення 

визначеної недостачі з касира Гундич Г.Ч. 

 

Тема: ОБЛІК КАСОВИХ ОПЕРАЦІЙ 

І  Варіант                                                                                  

Високий рівень 

Завдання І.    Дайте відповідь на запитання:  
1. Як можна отримати гроші за особу, яка не має 



 

38 

можливості через хворобу або з інших поважних причин поставити 
особистий підпис? 

2. Що зобов'язаний перевірити касир під час одержання прибуткових або 
видаткових касових ордерів? 

Завдання 2. Тестове завдання:                                                      

За поданими господарськими операціями вказати вірну кореспонденцію 

рахунків. 

№ 

з/п 

Зміст господарської операції В А С  

Дт. Дт. Кт. Кт. Дт. Кт. 

1 2 5 3 4 6 7 7 

1. Видано кошти під звіт в іноземній валюті. 302 372 312 372 372 302 

2. Отримано виручку за готову продукцію. 301 301 

 

701 26 311 26 

    3. Надійшла виручиш, за роботи та послуги. 311 301 703 703 703 311 

4. Отримано в касу іноземну валюту з банку. 301 302 312 311 302 311 

5. Здано готівкову іноземну валюту до банку. 301 311 302 312 312 302 

6. Здано готівкові кошти інкасатору. 333 333 311 301 311 301 

Варіант ІІ                                                                                    Високий рівень 

Завдання 1.Дайте відповідь на запитання:                   

1). Де обліковуються всі надходження та видача готівки в національній валюті 

підприємства? 

2). Які вимоги висуваються до касової книги та яким чином здійснюються 

записи до неї? 

Завдання2. Тестове завдання: 

За поданими господарськими операціями вказати вірну кореспонденцію 

рахунків 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведено внесок до статутного 

капіталу. 

46 31 301 46 46 301 

2
 Зараховано кошти на розрахунковий 

рахунок. 

301 311 311 301 311 42 

3 Отримано з банку кошти на 

господарські потреби. 

301  

 

 311 311 23 311 311 301 

4 Видано під звіт на придбання  

канцтоварів. 

372   301 301 372  22 301 

5 Проведено залишок невикористаного 

авансу 

372  301 301 372 311 372 
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6 Отримано готівку від реалізації 

товарів. 

301  702 301 28 70 301 

Теоретичне питання — 2 бали 

Тести — 1бал 

        Варіант І                                                     Достатній рівень  

Завдання І. Дайте відповідь на запитання: 

1. На кого поширюється Порядок ведення касових операцій в національній 

валюті? 

2.Що потрібно робити з готівкою в касі, якщо ліміт залишку в касі не 

встановлений взагалі? 

Завдання 2. Тестове завдання: 

За поданими господарськими операціями вказати вірну кореспонденцію 

рахунків 

№  

Зміст господарської операції 

А в С 

  Дт. Кт. Дт  Кт Дт  Кт К

т 

1. Відображено зарахування інкасованої 

виручки. 

301 311 333  301 311 333 3

3

3 

2. ОдерОдержано готівку на погашення довгост- 

Роко     рокової заборгованості. 

311 16 30  16 30  311 3

1

1 

3.  Одержано готівкою цільове 

фінансування з  бюджету. 

 48  
311 
 

30  48 311  48 4

8 

4. Викуплено підприємством акції власної 

емісії. 

46 30 46  311 45 30 З

О 

5. Виявлено нестачу готівки в гаті 947 

 

311 

 

130  947 947  30 3

0 

 

Варіант ІІ                                                               Достатній рівень  

Завдання 1. Дайте відповідь на запитання: 

1).Що означає «ліміт залишку готівки в касі», хто його встановлює? 

2).Як може використовуватися готівкова виручка підприємств та інші 

надходження готівки в касу? 

Завдання2. Тестове завдання: 

За поданими господарськими операціями вказати вірну кореспонденцію 

рахунків 

№  

Зміст господарської операції 
А в С  

  
Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 
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1. Передано готівку для зарахування на 

розрахунковий рахунок. 

301 311 312 

 

ЗО1 311 301 

2.  Отримано готівку з банку. 33  311 301 311 
 

311   301 

3. Видано аванс та допомогу по 

тимчасовій : непрацездатності. 

661 311 
 

301 
 

66 
 

661 301 

4 1 Здано готівкову іноземну валюту до 

банку. 

і 

311  302  301 312 312 302 

5 Здано готівкові кошти інкасатору. 333  311 333 301 311 301 

Теоретичне питання - 2 бала .               Тести - 1 бал 

 Варіант І                                                                Високий  рівень  

Завдання І. Дайте відповідь на запитання: 

1. Що представляє собою каса підприємства? 

2. В чому полягають обов'язки касира? 

Завдання 2.Відобразити зміст господарської операції до поданої 

кореспонденції, вказати первинні документи. 

1). Дт 33            Кт 301 

          2). Дт 301          Кт 372                                                                          

Теоретичне питання - 1 бал. Кореспонденція рахунків - 2 бала             

Варіант ІІ                                               Високий  рівень                                                                       

Завдання І. Дайте відповідь на запитання:                                                             

1) .  Де на підприємстві повинна зберігатись готівка?                                         

2)Як визначається ліміт залишку готівки в Касі?                                         

Завдання 2. Відобразити зміст господарської операції до поданої 

кореспонденції, вказати первинні документи.                                                         

1). Дт 301       Кт 311                                                                                                                                                               

2). Дт 661        Кт 301                                                                                                                         

Теоретичне питання - 2 бала .            Кореспонденція рахунків - 2 бала                                                                                    

*******************************************************************              

Тема:  ОБЛІК  РАХУНКІВ  В  БАНКУ 

Варіант І                                                            Високий рівень

                               

Завдання 1.Розкрити питання:  Облік розрахунків по відшкодуванню завданих 

збитків.                                                                                                         = 2 бала 
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Завдання2. Продовжити речення:  Аналітичний облік розрахунків з 

постачальниками та підрядчиками  ведеться______________________ = 1 бал 

Завдання3. Вказати вірну відповідь:                                                        = 8 балів 

1) Відображено вартість МЦ, що надійшли від постачальника. 

А)  Дт 201    Кт 631 

Б)  Дт 37      Кт 311                          В)  Дт 631    Кт 311 

2)  Внесено залишок невикористаних  підзвітних сум шляхом списання в 

рахунок заробітної плати підзвітної особи. 

   А)  Дт 301    Кт  372 

   Б)   Дт 301    Кт 661                          В)   Дт 661    Кт372 

3)  Висунуто претензію до постачальника за нестачу товарів. 

  А)   Дт  63     Кт 28 

  Б)   Дт 374     Кт 311                          В)  Дт 374      Кт 20; 28 

4)  Віднесено на винну особу нестачу грошових коштів. 

  А)  Дт 375    Кт 301 

  Б)  Дт 947    Кт 301                            В)  Дт  301   Кт 947 

 

 

Варіант ІІ                                                                                  Високий рівень                                   

Завдання 1. Розкрити питання:  Облік розрахунків за претензіями  

                                                                                                                    = 2 бала 

Завдання2.  Продовжити речення:  Аналітичний облік розрахунків з бюджетом  

ведеться  ____________________________________                               = 1 бал 

Завдання 3. Вказати вірну відповідь:                                                        = 8 балів                                                  

1)Перераховано покупцям невикористані суми. 

     А)  Дт 28     Кт  301 

     Б)   Дт 361   Кт  311                                 В)   Дт 301     Кт 361                            

2) Відображено витрати на відрядження, повязані з господарською діяльністю. 

                А) Дт 23; 91; 92      Кт   372 

                Б) Дт 372                Кт 301                       В) Дт 80          Кт 661 

3)   Висунені претензії по штрафах та неустойках. 

                 А)   Дт 944            Кт 715 

                 Б)  Дт   374           Кт 715                        В)   Дт  715     Кт   301              

4)    Вирахувано із заробітної плати громадян прибутковий податок. 

                   А) Дт  311            Кт    50 

                   Б)  Дт     661        Кт      641                 В)   Дт 311     Кт   661 

 

Варіант І                                                                               Достатній  рівень                                 
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Завдання1.Розкрити питання:  Облік розрахунків з бюджетом              =2бала                                               

Завдання2.Продовжити речення:  Аналітичний облік розрахунків з підзвітними 

особами   ведеться__________________________                                   = 1 бал 

Завдання3.Вказати зміст господарської операції:                                   = 6 балів                                   

1) Дт  311   Кт   60 

2) Дт 372    Кт   301 

3) Дт 375     Кт  24 

Варіант ІІ                                                                               Достатній  рівень                               

Завдання1.Розкрити питання:  Облік розрахунків зі стахування            =2бала                                                             

= 2 бала 

Завдання2.Продовжити речення:  Аналітичний облік розрахунків  по 

вішкодуванню    завданих збитків  ведеться______________________=1 бал 

Завдання3.Вказати зміст господарської операції:                                    =6балів                                           

1). Дт  79      Кт   947 

2). Дт 301     Кт   372                  3) Дт 361     Кт   701 

 

 

 

Варіант І                             Середній  рівень  

 

 

 

Завдання: Заповнити таблицю                                                          
1 питання = 1 бал 
 

 

 
№                             Зміст Синтетичний 

облік 

Аналітичний 

облік 

Документ Кореспон-

денція 

1 Розрахунки з 

постачальниками 
        - 

2 Розрахунки з підзвітними 

особами 
            -       - 

3 Розрахунки за претензіями         -      - 

4 Розрахунки векселем         - 

5 Розрахунки збюджетом         -       - 

6 Повернуто на рахунок 

підприємства переплату до 

бюджету 

           -         -       -  
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Варіант ІІ                                                                       Середній  рівень  

 

Завдання: Заповнити таблицю                                                         

                                                                                                               

1питання = 1 бал 

 
№                             Зміст Синтетичний 

облік 

Аналітичний 

облік 

Документ Кореспон-

денція 

1 Розрахунки з покупцями           - 

2 Розрахунки з підзвітними 

особами 
        -        - 

3 Розрахунки по 

відшкодуванню завданих 

збитків 

        -        - 

4 Розрахунки векселем           - 

5 Розрахунки зі страхування        -        - 

6 Видана з каси допомога за 

рахунок Петсійного фонду 
         -        -      -  

 

******************************************************************* 

Т е м а :  О Б Л І К  Р О З Р А Х У Н К І В      

П І Д З В І Т Н И Х  С У М  

В а р і а н т  І .                       С е р е д н і й  р і в е н ь  

З а в д а н н я  1 . За поданими господарськими операціями 

вказати вірну кореспонденцію рахунків.                                                                               

(2 бала) 

№  

 

 

Зміст господарської операції  

А В С  

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт.  

 1. 

 

Відображено видачу авансу з каси на витрати та 

відрядження. 

30 67 301 372 372 301  

 

 2 .  Відображено списання витрат та відрядження. 84 372 84 67 84 

92 

372   

84 

3. Відображено суму податкового кредиту щодо 

ПДВ у складі вартості проживання в готелі. 

641 372 372 641 84 372  

4. Відображено повернення решти авансу до каси 

підприємства. 

372 311 641 30 30 372  

 

Завдання 2.Вибрати вірну відповідь:                                                                   (2 бала) 

1. Відрядження підзвітної особи здійснюється на підставі: 

                   А). Авансового звіту; 
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                   Б).  Наказу керівника підприємства; 

                   В). Посвідчення про відрядження. 

2. Готівка видана під звіт, але невикористана з різних причин, повинна 

бути повернена до каси: 

    А). Не пізніше наступного робочого дня після видачі її під звіт (по   

відрядженню -3 робочих днів); 

    Б). За вимогою керівництва підприємства; 

    В). Не пізніше 10 робочих днів, враховуючи причини невикористання сум. 

Завдання З . Відобразити наведені операції в реєстрах бухгалтерського 

обліку.                                                                                                              (2 бала) 

 Вихідні дані. 

Працівнику кафе видано у підзвіт кошти для закупівлі на ринку овочів в 

сумі 150 грн. Продукти закуплено у фізичних осіб, які не є суб'єктами 

підприємницької діяльності, та оприбутковано на підставі складеного акта 

закупівлі. Вартість закупівлі склала 120 грн. Працівник підприємства склав 

Звіт про використання коштів, наданих на відрядження або підзвіт. 

Невикористану суму грошових коштів повернено до каси підприємства. 

Журнал реєстрації господарських операцій 

№ Перв.документ Зміст операції Дт Кт Сума,

грн 

1 ? Видано з каси підприємства працівникові грошові 

кошти 

  ?   ?   ? 

2            ? Оприбутковано закуплену продукцію (товар) 

підзвітною особою 

  ?   ?   ? 

3            ? Повернено працівником невикористану суму до каси 

підприємства 

  ?   ?   ? 

 

Варіант ІІ                                                                                                                 Середній рівень  

 

Завдання 1.3а поданими господарськими операціями вказати вірну 

кореспонденцію рахунків.                                                                                             (2 бала) 
№  

Зміст господарської операції 

А В с 

 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Відображено відшкодування працівнику витрат 

на відрядження. 

372 311 372 ЗО 30 372 

 

2. Відображення списання витрат на відрядження на 

фінансові результати. 

372 92 791 92 92 791 

 

3. Списано витрати на відрядження. 372 93 93 372 372 30 

4. Відображено оприбуткування закуплених 

працівником товарів. 

286 631 631 286 26 631 

5. Відображено залік заборгованостей. 372 631 36 631 631 372 
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Завдання 2:  Вибрати вірну відповідь:                                                                      (2 бала) 

1. Відрядження в межах України не може перевищувати: 

А) 10 робочих днів      В) ЗО календарних днів 

Б) 60 календарних днів        Г) 10 календарних днів. 

2. Аналітичний облік ведеться: 

А) За фізичною особою 

 Б). В журналі-ордері №1 

 В). За видом діяльності підприємства. 

Завдання З . Відобразити наведені операції в реєстрах бухгалтерського обліку. 

Вихідні дані:                                                                                                              (2 бала)       

Працівнику кафе видано під звіт грошові кошти для закупівлі м'яса в сумі 

 350 грн. Продукти закуплено у фізичної особи - суб’єкта підприємницької 

діяльності та оприбутковано на підставі накладної. Вартість закупівлі склала 

300 грн., у тому числі ПДВ-50 грн ( підтвердженням є податкова накладна). 

Працівником складено авансовий звіт. Невикористану суму грошових коштів 

повернено до каси підприємства. 

                 Журнал реєстрації господарських операцій 
№ Перв.документ Зміст операції Дт Кт Сума, 

грн 

1 ? Видано з каси підприємства працівникові 

грошові кошти 

? ?  ?  

2 ? Оприбутковано закуплену продукцію(товар) 

підзвітною особою 
? ? ? 

3 ? Сума податкового кредиту до ПДВ на 

вартість оприбуткованої продукції 

? 631 7 

4 ? 

 

Повернено працівником невикористану суму 

до каси і підприємства 

? ? ? 

 
 

Варіант І                                                                                                             Достатній рівень  

Завдання 1. За поданими господарськими операціями вказати вірну 

кореспонденцію рахунків.                                                                           (5 балів) 

№ Зміст господарської операції А В с 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Відображено видачу авансу з каси на 

витрати та відрядження. 

30 67 301 372 372 301 
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2. Відображено списання витрат та 

відрядження. 

84 372 84 67 84 

 92 

372 

 84 

3. Відображено суму податкового кредиту 

щодо ПДВ у складі вартості проживання 

в готелі. 

641 372 372 641 84 372 

 

 

4. Відображено повернення решти авансу 

до каси підприємства. 

372 311 641 30 30 372 

 

5. Відображено відшкодування працівнику 

витрат на відрядження. 

372 311 372 30 30 372 

6. Відображення списання витрат на 

відрядження на фінансові результати. 

372 92 791 92 92 791 

 

7. Списано витрати на відрядження. 372 93 93 372 372 30 

 

8. Відображено оприбуткування 

закуплених працівником товарів. 

286 631 631 286 26 631 

 

9. Відображено залік заборгованостей. 372 631 361 631 631 372 

10. Утримано штраф у розмірі 15% у зв'язку 

з несвоєчасним поверненням працівнику 

залишку грошових коштів, виданих на 

витрати на відрядження (за даними 

звіту). 

681 661 641 661 661 641 

Завдання 2. Продовжити речення.                                                          (2 бала)                                                    

- Синтетичний облік розрахунків з підзвітними особами ведеться 

________________________________________________________________ 

Завдання 3. Відобразити наведені операції в реєстрах бухгалтерського обліку. 

Виконати розрахунок командировочних витрат.                                              

Вихідні дані:                                                                                                (2 бала)               

Згідно з наказом по підприємству для укладання договору заступник директора 

відряджається до іншого міста. Із каси підприємства видано аванс 420 грн. 

Після прибуття до бухгалтерії з відрядження подано Звіт про використання 

коштів, наданих на відрядження, із документами, що підтверджують витрати. 

Згідно зі звітом розраховано витрати, а саме:       

 Проживання в готелі -360 грн (ПДВ- 60грн) 

  Добові за 2 дні (умовно розмір оплати добових витрат 40,00).       

Залишок виданого авансу на витрати на відрядження повернено до каси.  
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Журнал реєстрації господарських операцій 

№ Перв. 

документ 

                          Зміст операції Дт Кт Сума,

грн 

 

1 ? Видано з каси підприємства працівникові грошові 

кошти 

? ? ? 

2              ?  Списання витрат на відрядження (згідно документів 

та розрахунку) 

? ? ? 

3 ? Сума податкового кредиту до ПДВ (вартість 

проживання в готелі) 

? 372 ? 

4 ? Повернено працівником невикористану суму до 

каси підприємства 

? ? ? 

5 

 

? Списано суму витратна відрядження на фінансові 

результати 

? ? ? 

Варіант ІІ Достатній рівень  

 

Завдання 1 . За поданими господарськими операціями вказати вірну 

кореспонденцію рахунків.                                                                         (5 балів) 

 

№  Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Відображено видачу авансу з каси на витрати та 

відрядження. 

30 67 301 372 372 301 

2. Відображено списання витрат та відрядження. 84 372 84 67 84 92 372 84 

3. Відображено суму податкового кредиту щодо 

ПДВ у складі вартості проживання в готелі. 

641 372 372 641 84 

 

92 

372 

84 

4. Відображено повернення решти авансу до каси 

підприємства. 

372 311 641 30 ЗО 372 

 

5. Відображено відшкодування працівнику витрат на 

відрядження. 

372 311 372 30 30 372 

6. Відображення списання витрат по відрядженню на 

фінансові результати. 

372 92 791 92 92 791 

7. Списано витрати на відрядження. 372 93 93 372 372 ЗО 

8. Відображено оприбуткування закуплених 

працівником товарів. 

286 631 631 286 26 631 

 

9. Відображено залік заборгованостей. 372 631 361 631 631 372 
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10. 

 

Утримано штраф у розмірі 15% у зв'язку з 

несвоєчасним поверненням працівнику залишку 

грошових коштів, виданих на витрати на 

відрядження (за даними звіту). 

681 

 

661 

 

641 661 661 641 

 

Завдання 2. Продовжити речення.                                                                  (2 бала)                                            

- Підзвіт видається готівка на                                                                       

Завдання 3. Відобразити наведені операції в реєстрах бухгалтерського обліку. 

Виконати  розрахунок командировочних витрат.                                           (2 бала)     

Вихідні дані:                                                                                                           

Згідно з наказом по підприємству для укладання договору заступник директора 

відряджається до іншого міста. Із каси підприємства видано аванс 420 грн. 

Після прибуття до бухгалтерії з відрядження подано Звіт про використання 

коштів, наданих на відрядження, із документами ,що підтверджують витрати. 

Згідно зі звітом розраховано витрати, а саме:                                                             

* Квитки за проїзд 2 шт по ціні 50 грн.                                                                      

* Проживання в готелі-360 грн (ПДВ-60грн)                                                            

* Добові за 4 дні (умовно розмір оплати добових витрат 40,00).               

Залишок виданого авансу на витрати на відрядження повернено до каси.                              

Варіант І                                                                             Високий рівень 

Завдання1. Відобразити господарські операції в журналі реєстрації. 

Розрахувати добові.                                                   (5 балів)                                                                                 

Вихідні дані: Згідно з наказом ТОВ « Промінь» (м.Житомир) до м. Феодосія 

відряджається працівник для виконання виробничого завдання. 

Із каси підприємства було видано аванс у сумі 300 грн. Після прибуття з 

відрядження працівник надав посвідчення про відрядження з позначками 

приймаючої сторони та авансовий Звіт. На посвідченні про відрядження є 

позначки відправляючої та приймаючої сторін: із. м. Житомир-16.01.2010р., 

прибув до м. Феодосії-17.01.2010р., вибув із м. Феодосії - 19.01.2010р. 

прибув до м. Житомир-20.01.2010р. 
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Згідно з даними Звіту про використання коштів, наданих на відрядження 

або під звіт, і доданими підтверджуючими документами вартість квитків за 

проїзд становить 190 грн ( у т.ч. ПДВ-38 грн) проживання в готелі - 120 грн. 

Умовна вартість добових 40 грн.                                                            

Завдання 2.Відобразити зміст господарської операції по підприємству. (5 бал.) 

2.1 Дт 372 Кт 301 

2.2 Дт 372 Кт 311 

2.3 Дт 949 Кт 372 

 

Варіант II                                                                              Високий рівень  

 

Завдання І. Відобразити господарські операції в журналі реєстрації. 

Розрахувати добові.                                                                                                 ( 5балів) 

        Вихідні дані:   Згідно з наказом ТОВ « Янтар» (м.Кіровоград) до м. Одеса 

відряджається працівник для виконання виробничого завдання. 

Із каси підприємства було видано аванс у сумі 300 грн. Після вибуття з 

відрядження працівник надав посвідчення про відрядження з позначками 

приймаючої сторони та авансовий Звіт. На посвідченні про відрядження є 

позначки відправляючої та приймаючої сторін: із. м. Кіровоград-

16.01.2010р., прибув до м. Одеса-17.01.2010р., вибув із м. Одеса - 

19.01.2010р. прибув до м. Кіровоград -20.01.2010р. 

Згідно з даними Звіту про використання коштів, наданих на відрядження 

або під звіт, і доданими підтверджуючими документами вартість квитків за 

проїзд становить 200 грн ( у т.ч. ПДВ- 40грн) проживання в готелі —  

140 грн. 

Умовна вартість добових 35 грн. 

Завдання2. Відобразити зміст господарської операції по підприємству. 

2.1 Дт зо Кт 3722 

 2.2 Дт 372 Кт 302 
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(5 балів) 

 

Тема 1. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ   

І  Варіант                                                    Середній  рівень 

Завданняч1.                            (2 бала) 

Дати економічну характеристику рахунку бухгалтерського обліку №20 за 

наступною схемою: 

 повна назва рахунку згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського 

обліку; 

 відношення рахунку до балансу; 

 класифікація рахунку за його призначенням і структурою; 

 будова рахунку; 

 об'єкти, що обліковуються на рахунку; 

 аналітичний облік; 

 первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по 

рахунку; 

 відображення операцій по рахунку в облікових регістрах; 

 місце рахунку в звітності. 

 

Завдання2. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі наведених господарських операцій.                                     (2 бала) 

1. Відображено вартість продукції, переданої  безоплатно  іншим 

підприємствам 

2. Списано вартість готової продукції, втраченої внаслідок надзвичайних подій 

3. Оприбутковано на склад готову продукцію, виготовлену в цехах допоміжних 

виробництв 

4.  Списано собівартість готової продукції на адміністративні витрати. 

 

3авдання3.Виконайте тест                                                            (2 бала) 

1. Аналітичний облік запасів ведеться в розрізі: 

а) сортів виробничих запасів; 

б) однорідних груп виробничих запасів; 

в)найменуваннями та однорідними групами. 

     2. Відпуск виробничих запасів у виробництво оформлюється: 

          а) лімітно – забірною карткою; 

2.3 Дт 20 Кт 372 
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          б) прибутковим касовим ордером; 

          в) видатковим касовим ордером; 

          г) накладною на відпуск матеріалів на сторону. 

 

ІІ  Варіант                                                                                 Середній  рівень 

Завдання 1 (2 бала) 

Дати економічну характеристику рахунку бухгалтерського обліку № 26 за 

наведеною схемою: 

 повна назва рахунку згідно з діючим Планом рахунків; 

 відношення рахунку до балансу; 

 будова рахунку; 

 об'єкти, що обліковуються на рахунку; 

 аналітичний облік; 

 первинні документи, що використовуються для відображення 

операцій по рахунку; 

 відображення операцій по рахунку в облікових регістрах; 

 місце рахунку в звітності. 

 

Завдання2. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі наведених господарських операцій.                               (2 бала) 

1. Відображено нестачу готової  продукції, виявлену при 

інвентаризації на складі 

2. Списано вартість використаної готової продукції на витрати   

          майбутніх   періодів 

3. Списано собівартість реалізованої  продукції на фінансові результати 

4. Використано готову продукцію для загальновиробничих потреб. 

 

3авдання3.Виконайте тест                                                            (2 бала) 

 

1. Надходження виробничих запасів оформлюється: 

а) товарно – транспортними накладними; 

б) авансовим звітом; 

в) актом про приймання матеріалів; 

г) розрахунково – платіжною відомістю. 

  2. Під виробничими запасами розуміють: 

         а) основні засоби,що складають активи підприємства; 

        б) матеріальні цінності, які призначені для подальшої реалізації; 
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        в) активи, які використовуються для подальшого продажу, споживання під 

час виробництва робіт, послуг, а також управління підприємством. 

 

І  Варіант                                                                                Достатній  рівень 

 

Завдання1. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі наведених господарських операцій.                               (2 бала) 

1. Відображено вартість товарів, що надійшли від постачальника. 

2. Відображено суму ПДВ, включену до вартості товарів. 

3. Списано нестачу товарів в межах норм природного убутку. 

4. Передано товари як внесок до статутного капіталу іншого підприємства. 

Завдання 2.Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.                                                                                         
(2 бала) 

Термін Визначення 

(1) Готова 

продукція 

А. А. Продукція, що утворюється в комплексних виробництвах 

паралельно з основною і не потребує додаткових витрат 

(2) СУПУТНЯ 

продукція 

Б.  Б. Річ, яка призначена для продажу або обміну на інші, цінності 

(3) Побічна 

продукція 

В. В.Залишки сировини, матеріалів, теплоносіїв, які утворюються в 

процесі виробництва та частково або повністю втрачають первісні 

властивості 

(4) Товар Г.  Г.Продукти окремих технологічних фаз (переробок, цехів, дільниць 

тощо), які повинні пройти ще одну або декілька технологічних фаз 

(обробок), перш ніж стати готовою продукцією 

(5) Відходи 

виробництва 

Д.  Д.Продукція, повністю не оброблена на всіх стадіях технологічного' 

процесу і яка не пройшла випробувань і технічного приймання, 

вироби неукомплектовані, а також не закінчені та не прийняті 

замовником роботи 

('6) 

Незавершене 

виробництво 

Е.  Е.Вироби або напівфабрикати, що повністю завершені обробкою, 

відповідають діючим стандартам або затвердженим технічним 

умовам, прийняті на склад або замовником 

(7) Брак Є. Ж.Продукція, отримана в одному технологічному циклі (процесі) 

одночасно з основною; за якістю вона відповідає стандартам та 

призначена для подальшої обробки або відпуску споживачам 

(8) 

Напівфабрик

ати 

З    З.Вироби або роботи, які не відповідають встановленим вимогам, 

не придатні для використання за прямим призначенням або 

потребують додаткової обробки 

 

 

Завдання 3 (2 бала) 

Необхідно: 
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1)на підставі наведених даних скласти бухгалтерські проводки; 

2)вказати первинні документи і визначити необхідні суми. 

 Дані для виконання: 

На підприємстві "Торнадо" проведено уцінку залежалих товарів. Сума 

уцінки за даними акту-опису - 200 грн. Вартість товару за обліковими цінами - 

2000 грн. 

 

Завдання 4 (3 бала) 

Перевірте свої знання за допомогою тестів. 

1. Виявлені лишки 

при інвентаризації відображено проводкою: 

         а) Дт 26     Кт 25 

         б) Дт 23     Кт 23 

         в) Дт 26     Кт 719 

     2. Готова продукція, призначена для власних потреб, оприбуткована як 

матеріали відображається проводкою: 

                  а) Дт  26    Кт 34 

                  б) Дт 20     Кт 261 

                  в) Дт 20     Кт 26 

3. Списано собівартість реалізованої продукції відображається проводкою: 

                   а) Дт 901    Кт 26       

                   б) Дт 84      Кт 26             

                   в) Дт26       Кт 22 

ІІ  Варіант                                                                                             Достатній  рівень 

 

Завдання1. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі наведених господарських операцій.                               (2 бала) 

1. Передано товари до складу основних засобів. 

2. Оприбутковано товари придбані підзвітною особою за грошові кошти. 

3. Відображено собівартість реалізованих товарів. 

4. Списано товари, втрачені внаслідок надзвичайних подій. 
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Завдання 2.Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.   

                                                                                                         (2 бала) 

 

Термін Визначення 

1 2 

(1)Виробничі 

 запаси 

А   А. Товари, які за умов звичайної діяльності призначені для 

продажу. Ці товари, як правило, закуповуються вже в готовому 

вигляді і продаються без додаткової обробки чи переробки 

(2) Товарні запаси Б. Сортовий, кількісний оперативно-технічний облік 

(З
-
) Накладна В   Б. Матеріальні цінності, які знаходяться у процесі виробництва, 

незакінчені обробкою чи складанням 

(4) Незавершене  

виробництво 

Г.   В.Активи, які використовуються для подальшого продажу, 

споживання під час виробництва продукції, виконання робіт та 

надання послуг, а також для управління підприємством 

(5) Інвентаризація Д   Г.Предмети, призначені для упакування продукції (ящики, бочки, 

мішки, пляшки тощо), які відносяться до оборотних засобів та 

обліковуються в складі матеріалів окремо 

(6) Номенклатура 

 матеріалів 

Е    О.Первинний разовий документ з обліку товарно- матеріальних 

цінностей 

(7) Малоцінні та 

Швидкозношувані 

 предмети 

      Д.  Систематизований перелік матеріалів, що використовується 

на підприємстві 

(8) Запасні 

 частини 

      Е.Предмети, речі, які йдуть на виготовлення будь-чого, сировина 

 

(91 Матеріали 3.    Ж.Предмети праці, які не складають основу продукту, що 

виготовляється, а сприяють виробничому процесу 

(10) Тара И    З. Предмети, термін використання яких менше одного року або 

одного операційного циклу, якщо він більше року 

(11) Складський 

 облік 

І.     К. Предмети праці (матеріали), призначені для ремонту 

основних засобів та заміни деталей машин, що зносилися 

(121 Допоміжні матеріали ї.      Л. Елемент методу бухгалтерського обліку, який застосовується 

з метою перевірки правильності ведення складського та 

бухгалтерського обліку, а також визначення обсягу господарських 

операцій, які відбуваються без впливу виконавців 

 

Завдання 3     (2 бала) 

Необхідно: 

 скласти журнал реєстрації господарських операцій на підставі 

наведених даних. 

Дані для виконання: 

"На складі ВАТ "Меркурій" встановлено недостачу матеріалів на суму 800 

грн. (без ПДВ) з вини комірника. Згідно з письмовою заявою комірника сума 

недостачі утримано з його заробітної плати (рахунок постачальника був 
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оплачений раніше). Сума недостачі понад суми фактичних збитків згідно з 

Порядком № 116 складає 600 грн. 

Завдання 4 (3 бала) 

Перевірте свої знання за допомогою тестів. 

1.Оприбутковано товари, придбані підзвітною особою за грошові кошти, без 

ПДВ відображається проводкою: 

а) Дт 28      Кт 64 

б) Дт 28      Кт 372 

в) Дт 644    Кт 28 

    2. Списано різницю між доходами (виручкою) від реалізації і сумою ПДВ 

відображаються проводкою: 

            а) Дт 70    Кт 791 

            б) Дт 791    Кт 23 

            в) Дт 641    Кт 70. 

  3. Надходження на поточний рахунок передоплати від покупців 

відображається проводкою: 

           а) Дт 641     Кт 23 

          б) Дт 311      Кт 361 

          в) Дт 361     Кт  641. 

І Варіант                                                                                         Високий  рівень 

Завдання 1.            ( 2 бала) 

Необхідно: 

 на підставі наведених даних скласти бухгалтерські проводки; 

 вказати первинні документи і визначити первісну вартість товару. 

Дані для виконання: 

ВАТ "Оріон" придбало товар за грошові кошти з метою подальшого 

продажу за 30000 грн. (в т.ч. ПДВ). На придбання товарів було використано 

короткостроковий кредит банку, отриманий у розмірі 30000 грн. під 60 % 

річних. Витрати на транспортування товарів склали 240 грн. (в т.ч. ПДВ). 

Завдання 2.Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.                                                                                         

(3 бала) 

          Термін                                               Визначення 

              1                                                        2 

(1) Одиниця А.  А.Сума, за якою можна обміняти актив чи погасити заборгованість по 
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бухгалтерського 

обліку запасів 

операції між проінформованими, зацікавленими і незалежними 

сторонами 

(21 Первісна 

вартість запасів 

Б.   Б. Базується на припущенні, що запаси використовуються у 

послідовності, що є протилежною їх надходженню на підприємство, 

тобто запаси, які першими відпускаються у виробництво (продаж та інше 

вибуття), оцінюються за собівартістю останніх за часом надходження 

запасів. При цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця 

визначається за собівартістю перших за часом одержання 

(3) Чиста вартість 

реалізації запасів 

В.   В.Найменування або однорідна група (вид) запасів 

(41 Справедлива 

вартість 

Г.    Г.Передбачає особливе маркування кожної одиниці запасів, що 

дозволяє в будь-який момент часу визначити вартість, а також 

встановити дату витрачання кожної одиниці певного запасу, собівартість 

витраченого запасу і вартість запасів, що залишилися 

(51 Подібні 

запаси 

Д.    Д.Полягає у застосуванні норм витрат на одиницю продукції (робіт, 

послуг), які встановлені підприємством з урахуванням нормальних рівнів 

використання запасів, праці, виробничих потужностей і діючих цін. Для 

забезпечення максимального наближення нормативних затрат до 

фактичних норм затрат ціни у нормативній базі повинні регулярно 

перевірятися і переглядатися 

(6) 

Ідентифікована 

собівартість 

Е.     Е.Проводиться по кожній одиниці запасів діленням сумарної вартості 

залишку таких запасів на початок звітного місяця і вартості одержаних у 

звітному місяці запасів на сумарну кількість запасів на початок звітного 

місяця і одержаних у звітному місяці 

(7) 

Середньозважена 

собівартість 

Є.    Ж.Заснована на середнього проценту торгової націнки товарів. 

Собівартість реалізованих товарів визначається як різниця між 

продажною вартістю реалізованих товарів і сумою торговельної націнки 

на ці товари 

(8) Метод ФІФО Ж    З. Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за 

вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та 

реалізацію 

(9) Метод ЛІФО 3.     К.Запаси, які мають однакове функціональне призначення і подібну 

справедливу вартість 

(10) Метод 

нормативних 

затрат 

И.  Л.Сума фактичних витрат на придбання або виготовлення запасів 

(11) Метод ціни 

продажу 

І.    М. Базується на припущенні, що запаси використовуються в тій 

послідовності, в якій вони надходили на підприємство, тобто запаси, які 

першими відпускаються у виробництво (продаж та інше вибуття), 

оцінюються за собівартістю перших за часом надходження запасів. При 

цьому вартість залишку запасів на кінець звітного місяця визначається за 

собівартістю останніх за часом надходження запасів 

 

 

Завдання 3. Заповнити таблицю                                                              (5бал) 
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 В

казати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій. 

№          Зміст господарської операції Пер.док. Дт Кт 

1 Оприбутковано виробничі запаси, що надійшли від 

постачальника 

   

2 Оприбутковано повернені з виробництва виробничі 

запаси 

   

3 Виявлені лишки запасів в результаті інвентаризації    

4 Оприбутковано безоплатно одержані виробничі запаси.    

5 Списано запаси для загальновиробничих потреб.    

 

ІІ Варіант                                                                                        Високий  рівень 

Завдання 1                                                                                                      ( 2 бала) 

Необхідно: 

 на підставі наведених даних по товарообмінній операції скласти 

бухгалтерські проводки; 

 вказати первинні документи і визначити фінансовий результат від 

продажу товарів. 

Дані для виконання: 

Підприємством оптової торгівлі ТзОВ "Евріка" придбано товари на суму 

120000 грн. (в т.ч. ПДВ, підтверджений податковою накладною). Реалізовано 

товари за договірною ціною 180000 грн. Витрати на збут становили 35000 грн. 

Облік товарів ведеться за цінами продажу. 

Завдання 2.Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну.                                                                                             
(3 бала)  

Термін Визначення 

1 2 

(1) 

Торговельна 

діяльність 

А. А.Сфера підприємницької діяльності з продажу товарів або послуг на 

підставі усного або письмового договору купівлі-продажу безпосередньо 

кінцевим споживачам для їх власного некомерційного використання 

(2) Внутрішня 

торгівля 

Б.   Б. Група товарів, які подібні за функціональним призначенням, 

використанням, якісними і технічними характеристиками, ціною та іншими 

параметрами таким чином, що покупець дійсно замінює або готовий 

замінити їх в процесі споживання 

(3) Оптова 

торгівля 

В.    В.Відокремлене спеціально обладнане місце поза магазином для 

здійснення роздрібного продажу товарів з дотриманням діючих правил 

торговельного обслуговування населення та порядку розрахунків з 

покупцями 
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(4) Роздрібна 

торгівля 

Г.     Г.Сфера підприємницької діяльності з реалізації товарної продукції на 

внутрішньому ринку країни суб'єктами господарювання всіх форм власності, 

яка охоплює обіг засобів виробництва і споживчих товарів і включає оптову 

торгівлю та посередництво в торгівлі, роздрібну торгівлю 

(5) Комісійна 

торгівля 

Д.     Д.Основна ланка сфери обігу, що має господарську та юридичну 

самостійність, здійснює просування товару від виробників до споживачів 

шляхом купівлі-продажу та реалізує власні інтереси на основі задоволення 

потреб людей, які представлені на ринку 

(6) 

Торговельне 

підприємсто 

Е.    Е. Найменування або однорідна група (вид) товарів 

(7) Торгове 

місце 

Є.    Ж. Вид посередницької діяльності, за якої відносини сторін регулюються 

договором, в силу якого комітент доручає комісіонеру за винагороду 

здійснити угоду від імені останнього 

(8) Товар Ж.    З. Ініціативна, самостійна діяльність юридичних осіб і громадян щодо 

здійснення купівлі та продажу споживчих товарів з метою отримання 

прибутку 

(9) 

Взаємозамінні 

товари 

3.       К. Річ, яка призначена для продажу або обміну на інші цінності 

(І0) Одиниця 

бухгалтерсь

кого обліку 

товарів 

И.    Л.Сфера підприємницької діяльності з придбання і відповідного 

перетворення товарів для наступної їх реалізації підприємствам роздрібної 

торгівлі, іншим суб'єктам підприємницької діяльності 

 

Завдання 3. Заповнити таблицю                                                              (5бал) 

 В

казати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій. 

№          Зміст господарської операції Пер.док. Дт Кт 

1 Використано запаси для адміністративних потреб    

2 Відпущено зі складу виробничі запаси для 

капітального будівництва власними силами 

   

3 Списано облікову вартість реалізованих виробничих 

запасів. 

   

4 Відображено суму  недостачі виробничих  запасів  у 

складі витрат звітного періоду. 

   

5 Оприбутковано запаси, придбані підзвітною особою за 

грошові кошти. 
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                          ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ   

Завдання 1.     Сформулювати  зміст господарських операцій та вказати 

первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. (4 бала)   

             Варіант 1                                        Варіант ІІ 

1.  

Дт 22      Кт 26                         1. Дт 23      Кт 26             

2.  

Дт 947     Кт 26                         2. Дт 791    Кт 26 

3.  

Дт 92      Кт 26                          3. Дт 901    Кт 26 

4.  

Дт 20      Кт 36                          4. Дт 23      Кт 31  

 

Завдання 2   Варіант І 

Необхідно: 

 скласти бухгалтерські проводки;            (3 бала) 

 вказати первинні документи;                   (2 бала) 

 визначити необхідні суми.                          (2 бала) 

 

 Дані для виконання: 

Протягом звітного періоду було виготовлено 300 виробів (фактична 

собівартість одного виробу складає ЗО грн.), з них 10 виробів виявились 

неякісними і були відправлені в цех для переробки; 20 - використано для 

власних потреб; 

 відвантажено покупцю готову продукцію, продажна ціна одиниці - 45 

грн.; 

 продано всі вироби окрім неякісних і використаних для власних 

потреб; 

 сума акцизного збору - 220 грн.; 

 витрати на збут - 630 грн.; 

 адміністративні витрати - 100 грн. 

 

Завдання 2        Варіант ІІ 

Необхідно: 

 скласти бухгалтерські проводки;            (3 бала) 
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 вказати первинні документи;                       (2 бала) 

 визначити необхідні суми.                            (2 бала) 

 

Дані для виконання: 

       Підприємство здійснює виробництво комп'ютерів. Незавершене 

виробництво на початок звітного періоду склало 100 грн., на кінець - 200 

грн., дебетовий оборот по рахунку 23 "Виробництво"- 6100 грн. Протягом 

звітного періоду на склад оприбутковано 10 комп'ютерів за фактичною 

собівартістю, продано - 5 комп'ютерів за ціною 1800 грн. за од. (в т.ч. 

ПДВ). Кошти від продажу надійшли на поточний рахунок. Надані 

підприємству юридичні послуги склали - 300 грн.; для пакування 

реалізованої продукції були витрачені матеріали на суму 40 грн.; витрати 

на рекламу - 450 грн., витрати на навантаження реалізованої продукції 

становили 120 грн. 

 

           Тема : ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ   

Варіант І                                                                       Середній  рівень 

Завдання 1. Дати економічну характеристику рахунку  бухгалтерського 

обліку № 10 за наведеною схемою:                                               (2 бала) 

 повна назва рахунку-згідно з діючим Планом рахунків; 

 відношення рахунку до балансу; 

 класифікація рахунку за його призначенням і структурою; 

 будова рахунку; 

 об'єкти, що обліковуються на рахунку; 

 аналітичний облік; 

 первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по 

рахунку; 

 відображення операцій по рахунку в облікових регістрах; 

 місце рахунку в звітності. 

Завдання 2.                                                                                                   (2 бала) 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми на підставі реєстру господарських операцій 

ТзОВ "Томас". 

Дані для виконання: 
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Реестр господарських операцій ТзОВ "Томас"за ІІ-й квартал ц.р. 

№ 

on. 

Зміст господарської операції Сума, грн. 

1 Списано залишкову вартість пельменного апарату, що продається 500 

2 Списано знос об'єкту, що продається 100 

3 Отримано кошти від продажу апарату на поточний рахунок 

підприємства 

600 

4 Нараховано ПДВ на виручку від реалізації пельменного апарату ? 

5 Визначено фінансовий результат від продажу пельменного апарату ? 

 

Завдання 3                                                                                  (2 бала) 

Необхідно: 

 визначити, на якому рахунку бухгалтерського обліку відображаються 

витрати, пов'язані з підготовкою основних засобів до продажу, на підставі 

наведених даних. 

Дані для виконання: 

На ВАТ "АТП-131" було прийнято рішення про продаж деяких 

автомобілів, які використовуються на підприємстві неефективно. При 

підготовці до продажу було проведено ремонт даних автомобілів, нараховано 

заробітну плату робітникам за проведення ремонту, проведено відрахування на 

соціальні заходи відповідно до чинного законодавства, акцептовано рахунок 

іншого підприємства за послуги, надані при проведенні ремонту. 

 

Варіант ІІ                                                                                Середній  рівень 

Завдання 1. Дати економічну характеристику рахунку бухгалтерського обліку 

№13 за наведеною схемою:                                                                         (2 бала) 

 повна назва рахунку-згідно з діючим Планом рахунків; 

 відношення рахунку до балансу; 

 класифікація рахунку за його призначенням і структурою; 

 будова рахунку; 

 об'єкти, що обліковуються на рахунку; 

 аналітичний облік; 

 первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по 

рахунку; 

 відображення операцій по рахунку в облікових регістрах; 

 місце рахунку в звітності. 

 

Завдання 2.                                                                                                       (2 бала) 
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Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських 

операцій ВАТ "Агат", яке займається виготовленням тари багаторазового 

використання. 

Дані для виконання: 

Реєстр господарських операцій ВАТ "Агат"за березень ц.р. 

№ 

on. 

Зміст господарської операції Сума, грн. 

1 Оприбутковано науково-технічну літературу від СГ1 "Горизонт" 360 

2 Передано в експлуатацію науково-технічну літературу 360 

3 Нараховано знос на науково-технічну літературу (50 %) ? 

4 Сплачено СП "Горизонт" за науково-технічну літературу ? 

 

Завдання 3                                                                                 (2 бала) 

Необхідно: 

 визначити, на які рахунки бухгалтерського обліку та на підставі 

яких документів необхідно оприбуткувати придбані холодильники; 

 зазначити особливості нарахування зносу на придбані об'єкти. 

Дані для виконання: 

ЗАТ "Авангард", яке займається виготовленням продуктів харчування, 

придбало 7 холодильників. При цьому 4 з них оприбуткувало в цех для 

виробничого процесу, 1 - в кабінет директора, 2 - залишились на складі для 

подальшого продажу. 

Варіант І                                                                    Достатній рівень 

Завдання 1.  Ha підставі П(С)БО 7 дати відповіді на питання.             (3бала) 

1.  За яких умов об'єкт основних засобів визнається активом?__________ 

2. З яких витрат складається собівартість придбаного об'єкту основних 

засобів?____________________________________________________ 

3. За якою вартістю обліковується безоплатно одержаний об'єкт основних 

засобів?____________________________________________________ 

4. В яких випадках витрати, пов'язані з утриманням об'єкта основних 

засобів, включаються до його балансової вартості?________________ 

5. Як впливають результати переоцінки основних засобів на інші статті 

балансу?___________________________________________________ 

Завдання 2.                                                                                                                (2 бала) 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 
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 визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських 

операцій ТзОВ "Тополя". 

Реєстр господарських операцій ТзОВ "Тополя"за 1-й квартал ц.р. 

№ 

on. 

Зміст господарської операції Сума, грн. 

1 На поточний рахунок підприємства зараховано довгострокову позику 10000 

2 Оприбутковано товар від ТзОВ "Ягода" 7500 

3 Відображено суму ПДВ по придбаному товару ?  

4 Використано частину кредитних коштів для розрахунків з 

постачальниками 

5000 

5 На решту суми заборгованості видано короткостроковий вексель                 ? 

6 Сплачено відсотки по банківському кредиту в кінці кварталу 250 

 

Завдання 3                                                                                  (2 бала) 

Необхідно: 

 визначити, як оформити операцію з продажу і за якою вартістю на 

підставі наведених даних. 

Дані для виконання: 

ВАТ "Яна" списує старі непрацюючі автомобілі. Деякі співробітники 

виявили бажання придбати окремі автомобілі. 

Завдання 4. Вказати кореспонденцію рахунків                               (2 бала) 

1. Придбано основні засоби у постачальника. 

2. Одержано основні засоби після завершення капітальних робіт 

 

Варіант І І                                                                   Достатній рівень 

Завдання 1.  Ha підставі П(С)БО 7 дати відповіді на питання.            (3бала) 

1. Чи всі основні засоби є об'єктом амортизації?_____________________ 

2. Які фактори враховуються при визначенні терміну корисного 

використання активу?________________________________________ 

3. В яких випадках термін корисного використання може змінюватись?__ 

4. Яким чином можна змінити метод нарахування амортизації?__________ 

5. Яка інформація про основні засоби розкривається в Примітках до 

фінансової звітності?_________________________________________ 

Завдання 2.                                                                                                                   (2 бала) 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 
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 визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських 

операцій ТзДВ "Валерія". 

  

Дані для виконання: 

Реєстр господарських операцій ТзДВ "Валерія" за березень ц.р. 

 

№ 

on. 

Зміст господарської операції Сума, грн. 

1 Здійснено передоплату за науково-технічну літературу 360 

2 Нараховано заборгованість за послуги пошти з доставки науково- 

технічної літератури, в т.ч. ГІДВ 

120 

3 Оприбутковано науково-технічну літературу і віднесено до складу 

необоротних активів 

? 

4 Нараховано знос на науково-технічну літературу (50 %) ? 

5 Списано витрати з доставки науково-технічної літератури на 

фінансові результати 

? 

 

Завдання 3             (2 бала) 

Необхідно: 

 визначити, чи може даний факт бути підставою для розірвання 

достроково договору оренди. 

Дані для виконання: 

       У грудні ц.р. на ВАТ "Сфінкс" був укладений договір оренди, згідно з яким 

дане підприємство передає в оренду ТзОВ "Альфа" фрезерувальний верстат на 

термін 10 місяців. Орендні платежі здійснюються щомісячно в розмірі 50 грн. 

(без ПДВ). ТзОВ "Альфа" вносить орендні платежі невчасно. 

 

Завдання 4. Вказати кореспонденцію рахунків                               (2 бала) 

1. Отримано від засновника основні засоби як внесок до статутного 

капіталу. 

2. Одержано основні засоби в обмін на готову продукцію. 

 

Варіант І                                                                                  Високий рівень 

Завдання1. Дати відповіді на питання.                                             (3 бала) 

1.Які активи відносяться до необоротних?_______________________________ 

2.Які види оцінки основних засобів Вам відомі?________________________ 

3.В якому розрізі ведеться аналітичний облік основних засобів?__________ 

4.Які витрати відносяться до капітальних інвестицій?____________________ 

5.Які шляхи надходження та вибуття основних засобів Вам відомі?________ 
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Завдання 2                                 ( 3 бала) 

Необхідно: 

 оформити журнал реєстрації господарських операцій будівельного 

підприємства "Модерн"; 

 вказати первинні документи та визначити необхідні суми. 

Дані для виконання: 

 

Реестр господарських операцій будівельного підприємства 

 "Модерн" за березень  ц.р. 

 

№ 

on. 

Зміст господарської операції Сума, грн. 

1 Придбано матеріали для будівництва, в т.ч. ПДВ 1200 

2 Відображено суму ПДВ ? 

3 Списано матеріали для потреб будівництва 1000 

4 Нараховано заробітну плату працівникам, зайнятим будівельними 

роботам и 

600 

5 Проведено відрахування на соціальні заходи від нарахованої 

заробітної плати згідно з чинним законодавством (див. оп. 4) 
? 

6 Введено в експлуатацію збудований об'єкт ? 

 

 

Завдання  3.                                                                     ( 2 бала) 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій в орендаря та орендодавця. 

Дані для виконання: 

ПП "Шейх" за договором операційної оренди орендує приміщення у ВАТ 

"Промавтоматика" для виробничих цілей. У договорі зазначено первісну 

вартість приміщення - 10000 грн., знос - 2500 грн. За умовами договору 

квартальна вартість орендних послуг становить 720 грн. (в т.ч. ПДВ). 

Завдання 4.                                                                                   ( 2 бала) 

Необхідно: 

 визначити щомісячну суму амортизації друкарської машинки за 

прямолінійним методом. 

Дані для виконання: 

Первісна вартість друкарської машинки складає 145 грн. Термін 

никористання 5 років, при цьому ліквідаційна вартість дорівнюватиме 0. 
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Варіант ІІ                                                                                 Високий рівень 

Завдання1. Дати відповіді на питання.                                             (3 бала) 

1.Який існує порядок переоцінки основних засобів?____________________ 

2.Які методи нарахування амортизації основних засобів Ви знаєте?_______ 

3.Які операції відносяться до орендних та лізингових?__________________ 

4.Які види оренди і лізингу Вам відомі?______________________________ 

5.Які витрати виникають при здійсненні орендних (лізингових) операцій?___ 

 

Завдання 2.                                                                                          ( 3 бала) 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру 

господарських операцій орендодавця і орендаря. 

 

Дані для виконання: 

ЗАТ "Авангард" (орендодавець) та ТзОВ "Орта" (орендар) - уклали 

договір операційного лізингу. В операційний лізинг на 5 років передано 

будівлю, балансова вартість якої склала 828000 грн. 

 

 

Реєстр господарських операцій ЗАТ "Авангард"за 1-ий квартал ц.р. 

 
№ on Зміст господарської операції Сума, грн. 

    1 2        3 

1  
Нараховано знос на основні засоби, передані в операційний лізинг (за 
місяць) 

       ? 

2 Нараховано лізинговий платіж (з ПДВ)     4080 

3 Відображено суму ПДВ . ? 

4 Списано витрати від надання майна в лізинг ? 

5 Списано доходи від надання майна в лізинг ? 

6  
Отримано на поточний рахунок лізинговий платіж від ТзОВ "Орта" 
(див. оп. 2) 

? 

 

Завдання 3.                                                                                 ( 2 бала) 

Необхідно: 

 вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій AT "Меркурій". 

Дані для виконання: 

ТзОВ "Папіріус" і AT "Меркурій" уклали договір оренди приміщення 

складу з орендною платою 600 грн. в місяць (в т.ч. ПДВ). Орендодавець ТзОВ 
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"Папіріус" виставив рахунок на оплату орендної плати на суму 600 грн., який 

був оплачений AT "Меркурій". 

 

Завдання 4                                                                                 ( 2бала) 

Необхідно: 

 визначити щомісячну суму амортизації тимчасового складу, якщо 

обліковою політикою підприємства передбачено прямолінійний метод 

нарахування. 

Дані для виконання: 

Вартість тимчасового складу складає 2300 грн. Строк експлуатації - 13 

місяців. Очікувані витрати по розбиранню складу - 960 грн., очікуване 

повернення матеріалів, придатних для використання - 200 грн. 

 

 

Тема: ОБЛІК  ВИТРАТ  ВИРОБНИЦТВА  

                                      ПРОДУКЦІЇ 

Варіант І                                      Високий  рівень 

Завдання 1. Дати економічну характеристику 

рахунку бухгалтерського  обліку №90 за наведеною схемою                                                                        

( 2 бала) 

 

 Повна назва рахунку згідно з діючим в Україні Планом рахунків 

бухгалтерського обліку 

 Класифікація рахунку за його призначенням і структурою; 

 Будова рахунку; 

 Об’єкти, що обліковуються на рахунку; г- Аналітичний облік; 

 Первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по 

рахунку; 

 Відображення операцій по рахунку в облікових регістрах; 

 Місце рахунку в звітності 

 

Завдання 2.  Вказати кореспонденцію, господарських операцій.      (3 бала) 

1. Нараховану зарплату апарату урахування цехами 

2. Відображено витрати на відрядження загальновиробничого персоналу. 

3. Списано собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг на 

фінансовий результат. 



 

68 

Завдання З.           (4 бала) 

Необхідно: 

 Оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства; 

 Вказати первинні документи та визначити необхідні суми на підставі 

наведеного  реєстру господарських операцій ВАТ «Верстат».  

Дані для виконання: 

 

Реєстр господарських операцій ВАТ "Верстат" за 1-ий квартал ц.р. 

№  Зміст господарських операцій  Перв.док Сума грн. Дт Кт 

1. Нараховано знос: 

-основних засобів загальновиробничого призначення -

нематеріальних активів загальновиробничого призначення 

  

25420 

2500 

  

2. Списано матеріали на витрати та обслуговуванню 

виробництва 

 560   

3. Видано начальнику цеху Коваленко К.О. аванс на 

відрядження 
 150   

4. Нараховано зарплату управління цехами 

Здійснено відрахування відповідно до чинного 

законодавства 

 7560 

? 

 

 

 

 

5. Затверджено авансовий звіт начальника цеху  130   

6. Повернуто залишок невикористаного авансу Коваленко 

К.О. 
 ?   

7. Нараховано забезпечення відпусток загальновиробничого 
персоналу 

 750   

8. Використано короткострокову позику на 

загальновиробничі потреби 
 1250   

9. Нараховано орендну плату за приміщення цеху №2  220   

10

. 

Нараховано послуги з утримання виробничих приміщень 

на: -опалення та освітлення 

      -водопостачання 

  

310 

 120 

  

11

. 

Списано: 

-змінні загальновиробничі витрати 

-постійні загальновиробничі витрати 

  

? 

? 

  

  

 

Примітка: фактичний обсяг виробництва дорівнює нормальній виробничій потужності 

підприємства. 

 

Завдання 4 (1 бал) 

Сформулювати зміст господарської операції та вказати первинні документи 

на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

                             Дт 23     Кт    91 

 

 

Варіант ІІ                                                                Високий  рівень 

 

Завдання 1. Дати економічну характеристику рахунку бухгалтерського  обліку 

№ 91 за наведеною схемою                                                          (2 бала) 
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 Повна назва рахунку згідно з діючим в Україні Планом рахунків 

бухгалтерського обліку 

 Класифікація рахунку за його призначенням і структурою; 

 Будова рахунку; 

 Об"єкти, що обліковуються на рахунку; г- Аналітичний облік; 

 Первинні документи, що застосовуються для відображення операцій по 

рахунку; 

 Відображення операцій по рахунку в облікових регістрах; 

 Місце рахунку в звітності 

 

Завдання 2.  Вказати кореспонденцію, господарських операцій.        (3 бала) 

1. Здійснено відрахування до Пенсійного фонду від заробітної плати 

апаратного управління цехами. 

2. Використати короткострокову позику на загальновиробничі 

потреби. 

3. Оплачено готівкою загальновиробничі витрати. 

 

Завдання 3.     (4 бала) 

 Необхідно: 

 Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

 Визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру господарських 

операцій 

 ДП "Верстатмаш". 

Дані для виконання: 

Реєстр господарських операцій  ДП  "Верстатмарш" за 1-ий квартал ц.р. 

№

№ 

Зміст господарських операцій Перв. 

док 

Сума 

грн. 
Дт Кт 

1 Відпущено зі складу потреби цеху: 

-запасні частини 

-цемент 

 

 

 

   56 

 17 

 

 

  

2 Відображено вартість послуг паросилового цеху, наданих для 

обслуго вування 

 240   

3 Акцептовано рахунок Водоканалу за воду, використану для 

роботи верстатів 

 225   

4 Нараховано амортизацію верстатів  423   

5 Розподілено та списано витрати по експлуатації верстатів на 

собівартість продукції, якщо: Заробітна плата 

Основних робітників - за виготовлення продукції "А" - 260 грн. 

- за виготовлення продукції "Б" 180 грн. 

- за виготовлення продукції "В" -130 грн 

-   

 

? 
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Завдання 4 (1 бал) 

Сформулювати зміст господарської операції та вказати первинні документи 

на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

                             Дт 902     Кт    28 

 

Варіант І                                                                                  Достатній рівень 

 

Завдання 1. Вказати кореспонденцію  рахунків із застосуванням рахунків 8 

класу та назвати первинні документи на підставі наведених господарських 

операцій                                                                                          ( 3 бала) 

1. Нараховано знос виробничого обладнання. 

2. Нараховано відпускні за рахунок раніше створеного резерву. 

3. Відображено у складі витрат діяльності нараховані відсотки за договором 

фінансового лізингу. 

 

Завдання 2 

Знайти відповідальне визначення для кожного наведеного терміну. 

 

Термін Варіант 

відповіді 

Визначення 

1  2 

(1) Основні витрати  А. Економічно однорідні витрати, які не поділяються на різні 

компоненти, належно від їх місця і цільового призначення 

(2) Накладні витрати  Б. Витрати, безпосередньо пов"язані з технологією 

виготовлення продукції 

(3) Одноелементні 

витрати 

 В. Витрати, пов"язані з управлінням і обслуговуванням 

виробництва, необхідні для його нормального функціонування 

(4) Комплектні витати  Г. Складаються з сукупності різнорідних витрат 

(5) Прямі витрати  Д. Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до 

конкретного об"єкта витрат економічно доцільним шляхом 

(6) Непрямі витрати  Е. Витрати , що залишаються незмінними (або майже 

незмінними) при зміні обсягу діяльності 

(7) Змінні витрати  Є. Витрати , що утворюються через недоліки технології та 

організації виробництва 

(8) Постійні витрати  Ж. Витрати, пов"язані з підготовкою виробництва 

резервуванням витрат на оплату відпусток тощо 

(9) Поточні витрати  3. Витрати на виробництво та реалізацію продукції звітного 

періоду 

(10) Одноразові витрати  И. Витрати, що змінюються прямо (або майже прямо) 

пропорційно до зміни обсягу діяльності 

(11) Продуктивні витрати  І. Витрати, що залежать від характеру господарської діяльності 

підприємства і передбачаються кошторисом підприємства 

(12) Непродуктивні 

витрати (втрати) 

 Ї. Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до 

конкретного об"єкта витрат економічно доцільним шляхом 
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Завдання 3 (4 бала) 
Необхідно: 

1. Оформити журнал реєстрації господарських операцій підприємства; 

2. Вказати первинні документи; 

3. Визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру 

господарських операцій ВАТ "Будсервіс". 

Дані для виконання. 

На підставі протягом серпня цього року проведено ремонт цехового 

обладнання господарським способом та ремонтом будівлі цеху підрядним 

способом. 

Реєстр господарських операцій ВАТ "Будсервіс" за серпень ц.р. 

№оп Зміст господарських операцій Сума грн. 

1. Списано матеріали на ремонт обладнання 680 

2. Списано запасні частини на ремонт обладнання 990 

3. Нараховано зарплату працівникам, які здійснюють ремонт 450 

4. Проведено відрахування від зарплати працівників, зайнятих ремонтом 

відповідно до чинного законодавства 

? 

5. Списано МШП, використані для ремонту обладнання 150 

6. Відображено витрати по ремонту будівлі цеху 1200 

7. Списано витрати по проведеному ремонту ? 

 

Варіант І І                                                                                 Достатній рівень 

 

Завдання 1. Вказати кореспонденцію  рахунків із застосуванням рахунків 8 

класу та назвати первинні документи на підставі наведених господарських 

операцій                                                                                          ( 3 бала) 

1.Відображено суму податку на прибуток малого підприємства. 

2. Відпущено зі складу паливо для потреб операційної діяльності 

3. Включено до собівартості продукції сума нарахованого зносу 

спеціального інструменту. 

 

Завдання 2 

Знайти відповідальне визначення для кожного наведеного терміну. 

Термін Варіант 

відповіді 

Визначення 

1  2 

(1) Основні витрати  А. Економічно однорідні витрати, які не поділяються на різні 

компоненти, належно від їх місця і цільового призначення 

(2) Накладні витрати  Б. Витрати, безпосередньо пов"язані з технологією 

виготовлення продукції 

(3) Одноелементні 

витрати 

 В. Витрати, пов"язані з управлінням і обслуговуванням 

виробництва, необхідні для його нормального функціонування 

(4) Комплектні витати  Г. Складаються з сукупності різнорідних витрат 
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(5) Прямі витрати  Д. Витрати, що можуть бути віднесені безпосередньо до 

конкретного об"єкта витрат економічно доцільним шляхом 

(6) Непрямі витрати  Е. Витрати , що залишаються незмінними (або майже 

незмінними) при зміні обсягу діяльності 

(7) Змінні витрати  Є. Витрати , що утворюються через недоліки технології та 

організації виробництва 

(8) Постійні витрати  Ж. Витрати, пов"язані з підготовкою виробництва 

резервуванням витрат на оплату відпусток тощо 

(9) Поточні витрати  3. Витрати на виробництво та реалізацію продукції звітного 

періоду 

(10) Одноразові витрати  И. Витрати, що змінюються прямо (або майже прямо) 

пропорційно до зміни обсягу діяльності 

(11) Продуктивні витрати  І. Витрати, що залежать від характеру господарської діяльності 

підприємства і передбачаються кошторисом підприємства 

(12) Непродуктивні 

витрати (втрати) 

 Ї. Витрати, що не можуть бути віднесені безпосередньо до 

конкретного об"єкта витрат економічно доцільним шляхом 

 

Завдання 3 (4 бала) 

 Необхідно. 

1. Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи; 

2. Визначити необхідні суми на підставі наведеного реєстру 

господарських операцій ВАТ "Мрія". 

Дані для виконання: 

Підприємство виготовляє та реалізує продукцію, займається оптовою 

торгівлею та надає різноманітні послуги. 

№ оп. Зміст господарських операцій Сума грн. 

1. Оприбутковано готову продукцію на склад 12500 

2. Списано собівартість реалізованої готової продукції 11850 

3 Списано собівартість реалізованих товарів 5600 

4 .  Відображено нестачу товарів в межах норм природного убитку 320 

5 .  Списано собівартість надання послуг (виконаних робіт) 4590 

6 .  Надійшли від покупців кошти (вт.ч.ПДВ) в оплату за: 

 -надані послуги 

 -реалізовану готову продукцію 

 -реалізовані товари 

 

6520 

15010 

8520 

7 .  Списано собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, 

послуг на фінансовий результат 
? 

8. Визначено суму валового прибутку підприємства ? 

 

 

 

Варіант І                                                                                           Середній рівень 

 

Завдання 1. Знайти відповідальне визначення для кожного наведеного 

терміну.                                                                                                                          ( 3 бали) 

 



 

73 

 

                                                                                                                        

Термін Відпові

дь 

Визначення 

1  2 

(1) Витрати виробництва  А. Сума нарахованої оплати праці за відпрацьований та 

невідпрацьований час. 

( 2 )  Собівартість  Б. Сума нарахованого зносу необоротних активів. 

(3) Елемент витрат  В. Сукупність економічно однорідних витрат. 

(4) Матеріальні витрати  Г. Витрати живої та уречевленої праці на виготовлення 

продукції. 

(5) Витрати на оплату 

праці 
 Д. Класифікація витрат з метою встановлення їх структури. 

(6) Відрахування на 

соціальні заходи 

 Е. Сума проведених відрахувань на пенсійне забезпечення, 

соціальне страхування, страхування на випадок безробіття, 

індивідуальне страхування персоналу підприємства. 

(7) Амортизація  Є. Вартість витрачених для основної діяльності матеріальних 

цінностей. 

(8) Групування за 

елементами витрат 

 Ж Вартісна оцінка використаних в процесі виробництва 

ресурсів. 

 

Завдання 2. Вказати кореспонденцію  рахунків із застосуванням рахунків 8 

класу та назвати первинні документи на підставі наведених господарських 

операцій                                                                                               ( 2 бала) 

 Віднесено суму витрат на пенсійне страхування в частині відрахувань від 

зарплати виробничих робітників. 

Завдання 3                                                                                             (1 бал) 

Дати відповіді на питання до лекції. 

 Для чого служить групування витрат за економічними елементами? 

 

Варіант ІІ                                                                                    Середній рівень 

 

Завдання 1. Знайти відповідальне визначення для кожного наведеного 

терміну.                                                                                                                                ( 3 бали) 

Термін Відпо 

відь 

Визначення 

(1) Витрати  А. Сукупність економічно однорідних витрат 

(2) Елементи витрат  Б. Очікуваний середній обсяг діяльності, що має бути досягнутий 

за умов звичайної діяльності підприємства протягом кількох років 

або операційних циклів з урахуванням обслуговування 

виробництва. 

(3) Нормальна 

потужність 
 В. Зменшення економічних вимог у вигляді вибуття активів або 

збільшення забов"язань, які призводять до зменшення власного 

капіталу (за винятком зменшення капіталу за рахунок внесків 

власників) 
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(4) об"єкт обліку 

витрат 
 Г. Частина постійних загально виробничих витрат, що є 

елементом собівартості готової продукції 

(5) Розподілені 

загальновиробничі 

витрати 

 Д. Частина постійних загальновиробничих витрат, що 

включаються до складу собівартості реалізованої продукції (робіт, 

послуг) у періоді їх виникнення 

(6) Нерозподілені 

загальновиробничі 

витрати 

 Е. Продукція роботи, послуги або вид діяльності підприємства, які 

потребують визначення пов"язаних з їх виробництвом 

(виконанням, наданням) витрат 

 

Завдання 2. Вказати кореспонденцію  рахунків із застосуванням рахунків 8 

класу та назвати первинні документи на підставі наведених господарських 

операцій                                                                                                   ( 2 бала) 

 Відпущено зі складу для потреб операційної діяльності МШП. 

 

Завдання 3          (1бал) 

Дати відповіді на питання до лекції. 

 Для яких цілей призначений рахунок 85? 

 

 

************************************************************* 

 

           ІНДИВІДУАЛЬНЕ ЗАВДАННЯ (1пит. – 1 бал)  

Варіант І 

Завдання 1.Сформулювати зміст господарської операції та вказати 

первинні документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

 

1. Д-т 79 К-т 90 

2. Д-т 91 К-т 22 

3. Д-т 91 К-т 471 

 

Завдання 2. 

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій. 

1. Нараховано зарплату апарату управління цехами 

2. Відображення витрати на відображення загальновиробничого 

персоналу 

3. Нараховано послуги на опалення та освітлення, водопостачання з 

утримання виробничих приміщень 

4. Списано собівартість реалізованої готової продукції 

5. Здійснено відрахування до фонду соціального страхування від 

заробітної плати 

6. Списано постійні розподілені загальновиробничі витрати 

7. Списано собівартість реалізованої продукції, товарів, робіт, послуг на 

фінансовий результат 

8. Нараховано орендну плату за об'єкти загально виробничого призначення 
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Варіант ІІ 

Завдання 1.Сформулювати зміст господарської операції та вказати первинні 

документи на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

 

1. Д-т 91 К-т 64 

2. Д-т 91 К-т 133 

3. Д-т 91 К-т 601 

 

Завдання 2. 

Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій. 

 

1. Нараховано забезпечення відпусток загально виробничого персоналу 

2.Відображено нестачу товарів в межах норм природного убутку 

3.Здійснено відрахування до Пенсійного фонду від заробітної плати апарату 

управління цехами 

4.Списано змінні загальновиробничі витрати 

5.Використано короткострокову позику на загальновиробничі потреби 

6.Списано собівартість наданих послуг (виконаних робіт) 

7.Оплачено готівкою загально виробничі витрати 

8.Списано постійні не розподілені загальновиробничі витрати 
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ТЕМА: ОБЛІК НАРАХУВАННЯ  ЗАРОБІТНОЇ   

ПЛАТИ 

    Високий  рівень                         (Вірно заповнена таблиця - 2 бали; )  

Завдання1  

 Відобразити в бухгалтерському обліку операції з нарахування заробітної плати, 

внесків до Пенсійного фонду, до Фонду соціального страхування, Фонд по 

безробіттю, а також утримань із заробітної плати і її виплату. 

Дані розрахунків оформити таблицею.    

Розрахунок суми утримань із заробітної плати працівників                                     Табл.І 

Працівник Нараховано 

грн 

Утримання, грн 
Всього 

Утрим. грн 

Дт Кт 

Пенс.фонд Ф. безробіття Соц..страх 

     

А 860 
        

Б 1208 
        

В 1300 
        

Розрахунок податку з доходів фізичних осіб                         Табл.2 

Працівник Нарах.з/пл Розрахунок суми податку з доходів Сума ,грн 

А 860 
  

Б 1208 
  

В 1300 
  

Розрахунок суми нарахувань внесків до Фондів                Табл.З 

Працівник Нарахова 

но з/пл, 

грн 

Нарахування, грн Всього 

утрим. 

грн 

Дт 
Кт 

Пенс.фонд Ф.безробіття Соц. .страх 

   

А 860 
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Б 1208 
      

В 1300 
      

 

                  

                                                                                                             Табл 4. 

Праців 

ник 

Нарахов. 

3\пл 

Утримання із з/пл.. Нарахована 

сума до 

виплати 

Дт Кт 

Приб.под. Пенс.фонд Фонд 

зайнят. 

Соц..страх 

А 860 
       

Б 1208 
       

В 1300 
       

Разом 
        

 

Завдання2. На підставі чинного законодавства дати відповіді на наступні 

запитання.                                                                                 ( 1 пит. – 1бал) 

1.Коли на підприємстві згідно з П(С) БО 6 відбувається оголошення 

дивідендів за звітний період?_____________________________________ 

2.Які основні законодавчі акти регулюють працю та її оплату на 

підприємстві?_________________________________________________ 

 

  

Достатній  рівень                                     

                      (розрахунки виконані з поясненням - 4 бала) 

Завдання 1 

Підприємство придбало санаторно-курортну 

путівку для свого працівника. Вартість путівки -650 

грн. Працівник сплачує за путівку ЗО % її вартості в сумі 195 гри. шляхом 

унесення готівкових грошових коштів до каси підприємства. Решта вартості 

путівки погашається за рахунок коштів органів соціального страхування. 

Необхідно: Відобразити в бухгалтерському обліку операції, пов'язані з 

отриманням путівки, оприбуткуванням її на підприємстві та видачею 

працівнику. 

Розв’язок: 

№ 

з/

п 

 
первинний 
документ 

 

Зміст господарської операції 
Дт 

рахунка 

Кт 

рахунка 

Сума, 

грн. 

1 2 3 4 5 6 
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1 Накладна Відображено отримання путівки на 

підприємство 

   

2 Видатковий 
касовий ордер 

Відображено видачу путівки 

працівнику 

   

3 Бухгалтерська 
довідка 

Списано частину вартості путівки, 

оплачену за рахунок коштів Фонду 

державного соціального 

страхування 

   

4 Прибутковий 
касовий ордер 

Відображено надходження 

готівкових грошових коштів до 

каси підприємства від працівника в 

оплату частини вартості путівки 

   

5 Видатковий 
касовий 
ордер, 
оголошення 
про внесення 
готівки 

Відображено здавання на поточний 

рахунок підприємства грошових 

коштів, що надійшли в оплату за 

путівку 

   

6 Платіжне 
доручення 

Перераховано грошові кошти за 

путівку до органу соціального 

страхування 

  1

9

5 

 

Завдання 2 . Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі наведених господарських операцій. 

 

 Варіант  І                                                                                                       (5 бал.) 

№ Зміст господарської операції Дт Кт 

1 Нараховано заробітну плату працівникам адміністративно-

управлінського апарату 

  

2 Нараховано заробітну плату працівникам основного, 

допоміжних та обслуговуючих виробництв і господарств 

  

    3 Здійснено відрахування на соціальне страхування з фонду 

оплати праці працівників зайнятих виправленням ораку 

  

4 Здійснено відрахування на соціальне страхування з фонду оплати 

праці працівників зайнятих усуненням наслідків стихійного лиха 

  

 Нараховано працівникам допомогу з тимчасової непрацездатності 

за рахунок фонду соціального страхування 

  

6 Нараховано працівникам винагороду за вислугу років та інші 

премії за рахунок коштів цільового фінансування 

  

7 Утримано із заробітної плати працівників суму втрат від браку, 

допущеного з вини працівників 

  

8 Утримано із заробітної плати працівників суми недостач і 

розкрадання матеріальних цінностей 

  

9 Утримано із заробітної плати працівників чергові платежі за 

розрахунками за товари, придбані у кредит, суми аліментів та 

інших платежів за виконавчими листами 
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10 Утримано із заробітної плати працівників суму прибуткового 

податку 

  

 

 

 

  Варіант  І І                                                                                                      (5 бал.) 

1 Виплачено з каси суми, нараховані працівникам (заробітна 

плата, допомога, премії, доходи від участі) 

  

2 Виплачено з каси депоновану заробітну плату   

3 Виплачено заробітну плату з особового рахунку в банку   

4 Утримано із заробітної плати працівників суму збору на 

обов'язкове соціальне страхування на випадок безробіття 

  

5 Утримано із заробітної плати працівників частку внеску до 

статутного капіталу (неоплачений капітал) 

  

6 Нараховано заробітну плату працівникам зайнятим на загально 

виробничих роботах 

  

7 Нараховано заробітну плату працівникам зайнятим у 

капітальному будівництві 

  

8 Здійснено відрахування на соціальне страхування з фонду 

оплати праці працівників основного виробництва 

  

9 Здійснено відрахування на обов'язкове Пенсійне страхування   

10 Утримано із заробітної плати працівників неповернуті своєчасно 

підзвітні суми 

  

 

 

Варіант І                                                                                           Середній  рівень  

 

Завдання . Знайти відповідне визначення для кожного наведеного терміну. 

Термін Визначення 

(1) Заробітна 

плата 

А. Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку за 

трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівнику за виконану роботу. 

(2) Тарифна система 

оплати праці 

Б. Винагорода за виконану роботу згідно з встановленими нормами праці 

( норми часу, виробітку, обслуговування, посадових обов'язків). Вона 

встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) та підрядних 

розцінок для працівників і посадових окладів для службовців. 

(3) Основна заробітна 

плата 
В. Сукупність правил, які визначають співвідношення між мірою праці й 

мірою винагороди працівників. 

(4) Табель обліку 

використання часу 

Г. Первинний документ з обліку відпрацьованого часу. 

(5) Система оплати 

праці 

Д. Комбінований документ, в якому вказується завдання на виконання 

певних робіт та підтвердження фактичного обсягу виконаних робіт. 

(6) Погодинна форма 

оплати праці 
Е. Зведений документ, який відображає розрахунки з робітниками та 

службовцями з оплати їх праці. 
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( 7 )  Наряд Є. Обов'язковий платіж, що встановлюється державою для фізичних осіб, 

які отримують доходи. 

(8) Відрядно- 

преміальна сист 

оплати праці 

Ж. Оплата праці, яка залежить від кількості відпрацьованих годин і 

тарифної ставки (окладу) за одну годину. 

(9) Розрахунково- 

платіжна відомість 

3. Сукупність правил, за допомогою яких забезпечується порівняльна 

оцінка праці, залежно від кваліфікації, умов виконання, відповідальності, 

значення галузі та інших факторів, що характеризують якісну сторону 

праці. 

(10) Прибутковий 

податок 

И. Різновид відрядної форми оплати праці, при якій понад заробітної 

плати, належної за виконану роботу, виплачується премія. 

ВАРІАНТ  ІІ 

Завдання 1. Визначити кореспонденцію рахунків по наступних операціях. 

1.Нарахована заробітна плата інженерно-технічним працівникам і 

адміністративному персоналу.                                                                  (1 пит. -1 бал) 

ДТ. КТ. 

2.Нарахована заробітна плата за роботи, виконані за рахунок коштів 

цільового фінансування. 

ДТ. КТ. 

3.Видана заробітна плата. 

ДТ. КТ. 

4.Повернуто до каси надлишки нарахованих сум (переплата). 

ДТ. КТ. 

5.Відраховані із заробітної плати перевитрачені підзвітні суми. 

ДТ. КТ. 

Завдання 2. Продовжити речення                       (1 бал) 

1. Порядок оплати часу простою не з вини робітника___________________ 

2. Оплата праці в нічний час________________________________________ 
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    ПІДСУМКОВИЙ  КОНТРОЛЬ  ЗНАНЬ             

  

 ВАРІАНТ  І   

     Початковий рівень   

 

Завдання 1.   Знайти правильну відповідь:         (2 бала) 

  

Термін Визначення 

1.Бухгалтерський 

облік 

А. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 

економічні вигоди 

2. Внутрішньогос- 

подарський облік 

Б. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 

прийняття рішень 

3. Зобов'язання В. Система обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством 

4. Національне 

положення (стан- 

дарт) бухгалтер- 

ського обліку 

Г. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством 

фінансів України, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечить міжнародним стандартам 

 

а) 1-Г,  2-А,  3-Б,  4-В; 

б) 1-Б,  2-В,  3-А;  4-Г; 

в) 1-А,  2-Б,  3-В,  4-Г. 

 

Завдання 2.  Вкажіть правильну відповідь.         (1 бала) 

Підприємство згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» самостійно: 

 

a) Визначає облікову політику підприємства; 

б)Може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення; 

в) Визначає права працівників на підписання бухгалтерських 

документів; 

     г) всі наведені вище варіанти правильні.     
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  ВАРІАНТ  ІІ              

Завдання 1.  Знайти правильну відповідь:                                  (2 бала)  

Термін Визначення 

1. Бухгалтерський 

облік 

А. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 

економічні вигоди 

2. Внутрішньогос- 

подарський облік 

Б. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 

прийняття рішень 

3. Зобов'язання В. Система обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством 

4.Національне 

положення (стан- 

дарт) бухгалтер- 

ського обліку 

Г. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством 

фінансів України, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечить міжнародним стандартам 

а) 1-Г,  2-А,  3-Б,  4-В; 

б) 1-Б,  2-В,  3-А;  4-Г; 

в) 1-А,  2-Б,  3-В,  4-Г. 

 

Завдання2 .  Заповнити пропущене місце правильною відповіддю:                

     « Рахунки_________ є активними і призначені для узагальнення інформації 

про наявність  і рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, 

нематеріальних активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних 

інвестицій»: 

А) класу 2; 

Б) класу 3; (1 бала) 

В) класу 1; 

Г) класу 5. 

  

 ВАРІАНТ  І (С)                                                                Середній рівень 

Завдання 1.  Знайти правильну відповідь:                                                       (2 бала) 
 

Термін Визначення 

1. Бухгалтерський 

облік 

А. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 

економічні вигоди 

2. Внутрішньогос- 

подарський облік 

Б. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 
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прийняття рішень 

3. Зобов'язання В. Система обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством 

4. Національне 

положення (стан- 

дарт) бухгалтер- 

ського обліку 

Г. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством 

фінансів України, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечить міжнародним стандартам 

 

а) 1-Г,  2-А,  3-Б,  4-В; 

б) 1-Б,  2-В,  3-А;  4-Г; 

в) 1-А,  2-Б,  3-В,  4-Г. 

 

Завдання  2.     Вкажіть правильну відповідь.                                                                            (1 бала) 

Підприємство згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» самостійно: 

a) Визначає облікову політику підприємства; 

b) Може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення; 

в) Визначає права працівників на підписання бухгалтерських 

документів; 

г) Всі наведені вище варіанти правильні. 

 

Завдання 3.                                                                                                  (3 бала) 

 Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по його 

застосуванню дати відповіді на питання. 

I. Для чого призначені рахунки бухгалтерського обліку ? 

II. Яка структура  Плану рахунків бухгалтерського обліку ? 

III. Що відображається на рахунках класів 1,2,3 ? 

 

 

  ВАРІАНТ  ІІ (С) 

                                                                                          Середній рівень 

Завдання1.  Знайти правильну відповідь:                                   (2 бала) 

 
 

Термін Визначення 

1.Бухгалтерський 

облік 

А. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 

економічні вигоди 
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2. Внутрішньогос- 

подарський облік 

Б. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 

прийняття рішень 

3. Зобов'язання В. Система обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством 

4. Національне 

положення (стан- 

дарт) бухгалтер- 

ського обліку 

Г. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством 

фінансів України, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечить міжнародним стандартам 

 

а) 1-Г,  2-А,  3-Б,  4-В; 

б) 1-Б,  2-В,  3-А;  4-Г; 

в) 1-А,  2-Б,  3-В,  4-Г. 
 

Завдання  2.                                                                                                     (1 бала) 

Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: « Рахунки_________ є 

активними і призначені для узагальнення інформації про наявність  і рух 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій»: 

А) класу 2; 

Б) класу 3;                                                                                                    

В) класу 1; 

Г) класу 5. 

 

Завдання 3.                                                                                                  (3 бала) 

 Відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку та Інструкції по його 

застосуванню дати відповіді на питання. 

I. Дати визначення Плану рахунків бухгалтерського обліку ? 

II. На які класи поділяється План рахунків бухгалтерського обліку ? 

III. Яку інформацію відображають рахунки класів 4,5 та 6 ? 

 

  ВАРІАНТ  І (Д) 

                                 Достатній рівень 

Завдання 1.  Знайти правильну відповідь:                                    (0,5 бала)  

Термін Визначення 

1. Бухгалтерський 

облік 

А. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 

економічні вигоди 
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2. Внутрішньогос- 

подарський облік 

Б. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 

прийняття рішень 

3. Зобов'язання В. Система обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством 

4. Національне 

положення (стан- 

дарт) бухгалтер- 

ського обліку 

Г. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством 

фінансів України, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечить міжнародним стандартам 

а) 1-Г,  2-А,  3-Б,  4-В; 

б) 1-Б,  2-В,  3-А;  4-Г; 

в) 1-А,  2-Б,  3-В,  4-Г. 
 

Завдання 2.                                                                                               (0,5 бала) 

 Заповнити пропущене місце правильною відповіддю: « Рахунки_________ є 

активними і призначені для узагальнення інформації про наявність  і рух 

основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних 

активів, довгострокових фінансових інвестицій, капітальних інвестицій»: 

А) класу 2; 

Б) класу 3; 

В) класу 1; 

Г) класу 5. 

Завдання 3.                                                                                      (1 кор. - 2 бала) 

 Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій. 

1) В касу підприємства надійшла готівка від покупців за раніше одержані 

товари, роботи, послуги. 

2) Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення 

3) Надійшли від постачальників товари. 

4) Відображена вартість матеріалів, внесених засновниками в рахунок 

поповнення статутного капіталу. 

 

  ВАРІАНТ  ІІ (Д)  

                          Достатній рівень 

Завдання 1.  Знайти правильну відповідь:                                      (0,5 бала)  

Термін Визначення 

1. Бухгалтерський 

облік 

А. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих 

подій і погашення якої в майбутньому, як очікується, призведе 

до зменшення ресурсів підприємства, що втілюють в собі 
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економічні вигоди 

2. Внутрішньогос- 

подарський облік 

Б. Процес виявлення, вимірювання, реєстрації, накопичення, 

узагальнення та передачі інформації про діяльність 

підприємства зовнішнім та внутрішнім користувачам для 

прийняття рішень 

3. Зобов'язання В. Система обробки та підготовки інформації про діяльність 

підприємства для внутрішніх користувачів в процесі 

управління підприємством 

4. Національне 

положення (стан- 

дарт) бухгалтер- 

ського обліку 

Г. Нормативно-правовий акт, затверджений Міністерством 

фінансів України, що визначає принципи та методи ведення 

бухгалтерського обліку і складання фінансової звітності, що 

не суперечить міжнародним стандартам 

а) 1-Г,  2-А,  3-Б,  4-В; 

б) 1-Б,  2-В,  3-А;  4-Г; 

в) 1-А,  2-Б,  3-В,  4-Г. 

 

Завдання 2.   Вкажіть правильну відповідь.    (0,5 бала) 

Підприємство згідно із Законом України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні» самостійно: 

a) Визначає облікову політику підприємства; 

b) Може виділяти на окремий баланс філії, представництва, відділення; 

в) Визначає права працівників на підписання бухгалтерських 

документів; 

г) Всі наведені вище варіанти правильні. 

 

Завдання 3.                                                                                     (1 кор. - 2 бала) 

 Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на підставі 

наведених господарських операцій. 

1) Повернуто постачальнику запасні частини, що раніше надійшли. 

2) Видано з каси готівку підзвітній особі на господарські потреби. 

3) В касу підприємства надійшла готівка від покупців за раніше одержані 

товари, роботи , послуги. 

4) Списано вартість використаних на загальновиробничі  потреби запасних 

частин. 

 

  ВАРІАНТ  І (В) 

                          Високий  рівень 

Завдання 1.  Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі наведених господарських операцій.                              (1 кор. – 1 бал ) 
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1) В касу підприємства надійшла готівка від покупців за раніше одержані 

товари, роботи, послуги. 

2) Нараховано знос основних засобів адміністративного призначення 

3) Надійшли від постачальників товари. 

4) Відображена вартість матеріалів, внесених засновниками в рахунок 

поповнення статутного капіталу. 

5) З поточного рахунку перераховані кошти в погашення заборгованості 

перед бюджетом по ПДВ. 

6) На поточний рахунок зараховано короткострокову позику банку. 

 

Завдання 2.                                                                                  (1 кор. – 2 бала ) 

Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи 

на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

1)    Дт  66         Кт   30 

2)    Дт 30          Кт    31. 

 

  ВАРІАНТ  ІІ (В) 

Завдання 1.  Вказати кореспонденцію рахунків та первинні документи на 

підставі наведених господарських операцій.                              (1 кор. – 1 бал ) 

1) Оприбутковано на склад готову продукцію 

2) В касу підприємства надійшла готівка від покупців за раніше одержані 

товари, роботи, послуги. 

3) Повернуто постачальнику запасні частини, що раніше надійшли 

4) Видано з каси готівку підзвітній особі на господарські потреби 

5) Нараховано знос основних засобів загальновиробничого призначення 

6) Нарахована заробітна плата адміністрації підприємства 

 

Завдання 2.                                                                                     (1 кор. – 2 бала ) 

 Сформулювати зміст господарських операцій та вказати первинні документи 

на підставі наведеної кореспонденції рахунків. 

                        Дт           Кт 

1) 31           30 

2) 23           66   
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                                        ПЕРЕВІР СЕБЕ  
 

 

Тести 

Кожен бухгалтер, якщо не здавав готівку до банку, то хоча б раз її отримував. 

Чи добре ви знаєте, як потрібно поводитися з грошима? Ні, не щодо їх 

дбайливого зберігання або інтенсивного накопичення, а щодо дотримання 

«Положення про ведення касових операцій в Україні». 

 

1 Які з перелічених нижче готівкових виплат включаються до розрахунку 

середньоденного показника для розрахунку ліміту каси?  

o … виплата дивідендів; 

o … витрати на відрядження; 

o … повернення внесків до статутного фонду засновникам. 

o … 2 і 3. 

2 Якщо новостворене підприємство проводить готівкові операції без 

визначення ліміту каси, то ліміт такої каси...  

o … вважається нульовим і вся готівка, що залишається в касі на 

кінець робочого дня, визнається понадлімітною;  

o автоматично встановлюється у розмірі 10 н.м.д.г.; 

o … новостворене підприємство перші три місяці взагалі має право 

працювати без визначення ліміту каси. 

 3 Під час перевірки контролюючими органами було виявлено, що на 

видатковому касовому ордері (далі — ВКО) немає підпису одержувача. У 

цьому випадку... 

o … підприємство зобов’язане утримати з працівника отриману ним за 

таким ВКО суму;  

o … сума готівки за таким ВКО додається до залишку каси за день, в 

якому цей документ було виписано; 

o ... посадовим особам підприємства загрожує лише адмінштраф. 

4 Філія фіксує приймання виручки від реалізації через РРО. Чи повинна 

вона при цьому вести касову книгу? 

o Так. 

o Ні. 

o Ні, але лише в тому випадку, якщо вога не виконує операції з приймання і 

видачі готівки (у т.ч. і на виплати, пов’язані з оплатою праці) 
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прибутковими і видатковими касовими ордерами. 

5 Підприємство не здає готівку до банку, а лише отримує її звідти на видачу 

зарплати і підзвітних сум. Який граничний ліміт каси може бути встановлений 

підприємством? 

o Не більше 170 грн.  

o Підприємство може встановити такий ліміт каси, який вважає за потрібне. 

o Підприємство в цьому випадку взагалі не може встановлювати ліміт каси. 

  

6 Що є документом, який підтверджує здавання виручки до банку через 

інкасаторів? 

o Відривна квитанція до ПКО на внесення готівки, підписана посадовими 

особами підприємства. 

o Відривна квитанція до ПКО на внесення готівки, підписана посадовими 

особами підприємства, завірена підписом відповідальної особи банку і 

відбитком печатки (штампу) банку. 

o Копія супровідної відомості до інкасаторської сумки з готівковою 

виручкою, завірена підписами і відбитком печатки інкасатора. 

 7 Як часто працююче підприємство зобов’язане переглядати встановлений 

ним ліміт каси? 

o Що три місяці. 

o За наявності відповідних чинників об’єктивного характеру. 

o Термін обов’язкового перегляду, як і вимоги обов’язкового перегляду 

ліміту каси, законодавством не передбачені.  

 8 Працівник отримав кошти у підзвіт, але не надав звіт. Чи постраждає в 

цьому випадку само підприємство? 

o Так, фінансовий штраф у розмірі 25% від виданої у підзвіт суми. 

o Ні. 

 9 Підприємець бажає використовувати для своєї підприємницької діяльності 

поточний рахунок, відкритий йому у банку як фізичній особі. Чи має право 

банк проводити платежі, пов’язані з підприємницькою діяльністю, з поточного 

рахунка фізичної особи?  

o Так. 

o Ні. 
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 10 Чи може підприємство облік касових операцій з надходження або видачі 

іноземної валюти здійснювати на самостійно розроблених ним первинних 

документах за наявності на них обов’язкових реквізитів?  

o Так. 

o Ні. 

  

 

 11 На заяві працівника з проханням повернути йому надміру витрачені 

кошти на відрядження, що додається до ВКО, є дозвільна резолюція 

керівника. Чи повинен керівник у цьому випадку підписувати і сам ВКО? 

o Так. 

o Ні. 

 12 Працівник за власний кошт для потреб підприємства купив ТМЦ на 

суму 12000 грн і відзвітував за понесені ним витрати за авансовим звітом. 

Підприємство компенсує своєму працівникові витрачену суму. Чи порушує 

підприємство п. 2.3 Положення, що встановлює обмеження на готівкові 

розрахунки одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством 

(підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними 

документами граничною сумою у розмірі 10000 грн?  

o Ні, не порушує. 

o Порушує. У момент здійснення платежу за ТМЦ фізособою, оскільки 

фізособа виступає від імені підприємства. 

o Порушує. У момент компенсації працівникові суми за авансовим звітом. 

 13 Чи може платник ПДВ сформувати податковий кредит з ПДВ на підставі 

корінця прибуткового касового ордера без наявності податкової накладної, 

якщо сума, вказана в такому ПКО, становить 200 грн? 

o Так. 

o Ні. 

o Так, лише якщо продавець вніс до ПКО власний ІПН. 
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14 Чи є готівкові кошти, здані до банку через інкасатора після операційного 

часу роботи банку, понадлімітними для підприємства? 

o Так. 

o Ні.  

15 Працівник вчасно відзвітував за виданими під звіт коштами, надавши до 

бухгалтерії підприємства звіт, а невикористані підзвітні суми повернув 

наступного дня після здачі звіту. Чи вважається це порушенням касової 

дисципліни? 

o Так. 

o Ні. 

 

16 Якщо готівкові розрахунки здійснюються із застосуванням РРО, чи 

повинна сума оприбуткованої у касі готівки відповідати сумі фіскального 

звіту чеків РРО?  

o Так. 

o Ні. 

 

17 Чи може підприємство, що здійснює продаж квитків на відвідування 

спортивного заходу без застосування РРО і РК, оприбутковувати готівку 

наприкінці робочого дня сукупно за весь день з оформленням операції одним 

ПКО? 

o Так. 

o Ні. 

 18 Чи може підприємство зарплату, депоновану раніше, виплатити 

працівникові за рахунок виручки, що надійшла до його каси? 

o Так. 

o Ні. 

 19 Підприємство має кілька філій. У цьому випадку ліміт каси 

встановлюється… 

o … один загальний для головного підприємства, включаючи філії; 

o … головним підприємством окремо для кожної філії; 

o ... або один загальний, або окремі для головного підприємства і для філій 

за рішенням головного підприємства. 
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 20 Терміни внесення підприємством готівкової виручки до банку для її 

зарахування на рахунок підприємства встановлюються... 

o … банком, в якому у підприємства відкрито рахунок; 

o … підприємством за узгодженням з банком. 

o … підприємством без узгодження з банком. 

 

 22 Чи повинні встановлюватися ліміт каси і терміни здачі виручки для 

приватного підприємця, який працює на загальній системі оподаткування? 

o Так. 

o Ні. 

 23 Підприємство, що торгує лише за безготівковим розрахунком, має 

намір займатися торгівлею за готівковий розрахунок. Як у цьому випадку 

йому встановити ліміт каси? 

o Ліміт каси на перші три місяці роботи не встановлюється. 

o Ліміт встановлюється з урахуванням прогнозних розрахунків. 

o Ліміт встановлюється з урахуванням прогнозних розрахунків, але має 

переглядатися у двотижневий термін після закінчення перших трьох 

місяців роботи з урахуванням фактичних показників діяльності. 

  

24 Працівнику підприємства за ВКО видається аванс на відрядження. Чи 

зобов’язаний він вимагати у працівника паспорт для внесення його 

паспортних даних до ВКО? 

o Так. 

o Ні. 
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   ВАРІАНТИ ВІДПОВІДІ 
     

Тести 

Кожен бухгалтер якщо не здавав готівку до банку, то хоча б раз її 

там отримував. Чи добре ви знаєте, як потрібно поводитися з грошима? Ні, не 

щодо їх дбайливого зберігання або інтенсивного накопичення, а щодо 

дотримання «Положення про ведення касових операцій в Україні». 

1 Які з перелічених нижче готівкових виплат включаються до розрахунку 

середньоденного показника для розрахунку ліміту каси?  

o … виплата дивідендів; 

o … витрати на відрядження; 

o … повернення внесків до статутного фонду засновникам. 

o … 2 і 3. 

2 Якщо новостворене підприємство проводить готівкові операції без 

визначення ліміту каси, то ліміт такої каси...  

o … вважається нульовим і вся готівка, що залишається в касі на 

кінець робочого дня, визнається понадлімітною;  

o …автоматично встановлюється у розмірі 10 н.м. 

o … новостворене підприємство перші три місяці взагалі має право 

працювати без визначення ліміту каси. 

 3 Під час перевірки контролюючими органами було виявлено, що на 

видатковому касовому ордері (далі — ВКО) немає підпису одержувача. У 

цьому випадку... 

o … підприємство зобов’язане утримати з працівника отриману ним за 

таким ВКО суму;  

o … сума готівки за таким ВКО додається до залишку каси за день, в 

якому цей документ було виписано; 

o ... посадовим особам підприємства загрожує лише адмінштраф. 

4 Філія фіксує приймання виручки від реалізації через РРО. Чи повинна 

вона при цьому вести касову книгу? 

o Так. 

o Ні. 

o Ні, але лише в тому випадку, якщо вога не виконує операції з приймання і 

видачі готівки (у т.ч. і на виплати, пов’язані з оплатою праці) 

прибутковими і видатковими касовими ордерами. 
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5 Підприємство не здає готівку до банку, а лише отримує її звідти на видачу 

зарплати і підзвітних сум. Який граничний ліміт каси може бути встановлений 

підприємством? 

o Не більше 170 грн.  

o Підприємство може встановити такий ліміт каси, який вважає за потрібне. 

o Підприємство в цьому випадку взагалі не може встановлювати ліміт каси. 

  

6 Що є документом, який підтверджує здавання виручки до банку через 

інкасаторів? 

o Відривна квитанція до ПКО на внесення готівки, підписана посадовими 

особами підприємства. 

o Відривна квитанція до ПКО на внесення готівки, підписана посадовими 

особами підприємства, завірена підписом відповідальної особи банку і 

відбитком печатки (штампу) банку. 

o Копія супровідної відомості до інкасаторської сумки з готівковою 

виручкою, завірена підписами і відбитком печатки інкасатора. 

 7 Як часто працююче підприємство зобов’язане переглядати встановлений 

ним ліміт каси? 

o Що три місяці. 

o За наявності відповідних чинників об’єктивного характеру. 

o Термін обов’язкового перегляду, як і вимоги 

обов’язкового перегляду ліміту каси, 

законодавством не передбачені.  

 

 

 8 Працівник отримав кошти у підзвіт, але не надав звіт. Чи постраждає в 

цьому випадку само підприємство? 

o Так, фінансовий штраф у розмірі 25% від виданої у підзвіт суми. 

o Ні. 

 9 Підприємець бажає використовувати для своєї підприємницької діяльності 

поточний рахунок, відкритий йому у банку як фізичній особі. Чи має право 

банк проводити платежі, пов’язані з підприємницькою діяльністю, з поточного 

рахунка фізичної особи?  

o Так. 
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o Ні. 

 10 Чи може підприємство облік касових операцій з надходження або видачі 

іноземної валюти здійснювати на самостійно розроблених ним первинних 

документах за наявності на них обов’язкових реквізитів?  

o Так. 

o Ні 

 

 11 На заяві працівника з проханням повернути йому надміру витрачені 

кошти на відрядження, що додається до ВКО, є дозвільна резолюція керівника. 

Чи повинен керівник у цьому випадку підписувати і сам ВКО? 

o Так. 

o Ні. 

 12 Працівник за власний кошт для потреб підприємства купив ТМЦ на суму 

12000 грн і відзвітував за понесені ним витрати за авансовим звітом. 

Підприємство компенсує своєму працівникові витрачену суму. Чи порушує 

підприємство п. 2.3 Положення, що встановлює обмеження на готівкові 

розрахунки одного підприємства (підприємця) з іншим підприємством 

(підприємцем) протягом одного дня за одним або кількома платіжними 

документами граничною сумою у розмірі 10000 грн?  

o Ні, не порушує. 

o Порушує. У момент здійснення платежу за ТМЦ фізособою, оскільки 

фізособа виступає від імені підприємства. 

o Порушує. У момент компенсації працівникові суми за авансовим звітом. 

 13 Чи може платник ПДВ сформувати податковий кредит з 

ПДВ на підставі корінця прибуткового касового ордера без 

наявності податкової накладної, якщо сума, вказана в такому 

ПКО, становить 200 грн? 

o Так. 

o Ні. 

o Так, лише якщо продавець вніс до ПКО власний ІПН. 

14 Чи є готівкові кошти, здані до банку через інкасатора після операційного 

часу роботи банку, понадлімітними для підприємства? 

o Так. 

o Ні. 
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15 Працівник вчасно відзвітував за виданими під звіт коштами, надавши до 

бухгалтерії підприємства звіт, а невикористані підзвітні суми повернув 

наступного дня після здачі звіту. Чи вважається це порушенням касової 

дисципліни? 

o Так. 

o Ні. 

 

16 Якщо готівкові розрахунки здійснюються із застосуванням РРО, чи 

повинна сума оприбуткованої у касі готівки відповідати сумі фіскального звіту 

чеків РРО?  

o Так. 

o Ні. 

 

17 Чи може підприємство, що здійснює продаж квитків на відвідування 

спортивного заходу без застосування РРО і РК, оприбутковувати готівку 

наприкінці робочого дня сукупно за весь день з оформленням операції одним 

ПКО? 

o Так. 

o Ні. 

 18 Чи може підприємство зарплату, депоновану раніше, виплатити 

працівникові за рахунок виручки, що надійшла до його каси? 

o Так. 

o Ні. 

 19 Підприємство має кілька філій. У цьому випадку ліміт каси 

встановлюється… 

o … один загальний для головного підприємства, включаючи філії; 

o … головним підприємством окремо для кожної філії; 

o ... або один загальний, або окремі для головного підприємства і для філій 

за рішенням головного підприємства. 

 20 Терміни внесення підприємством готівкової виручки до банку для її 

зарахування на рахунок підприємства встановлюються... 

o … банком, в якому у підприємства відкрито рахунок; 

o … підприємством за узгодженням з банком. 

o … підприємством без узгодження з банком. 



 

97 

 21 Готівкові кошти надійшли на підприємство в сумі, що перевищує 

встановлений ліміт каси, і на наступний робочий день були видані 

працівникам як зарплата. Чи вважатиметься така готівка понадлімітною в день 

надходження? 

o Так. 

o Ні. 

  

 

 22 Чи повинні встановлюватися ліміт каси і терміни здачі виручки для 

приватного підприємця, який працює на загальній системі оподаткування? 

o Так. 

o Ні. 

 23 Підприємство, що торгує лише за безготівковим розрахунком, має намір 

займатися торгівлею за готівковий розрахунок. Як у цьому випадку йому 

встановити ліміт каси? 

o Ліміт каси на перші три місяці роботи не встановлюється. 

o Ліміт встановлюється з урахуванням прогнозних розрахунків. 

o Ліміт встановлюється з урахуванням прогнозних розрахунків, але має 

переглядатися у двотижневий термін після закінчення перших трьох 

місяців роботи з урахуванням фактичних показників діяльності. 

  

24 Працівнику підприємства за ВКО видається аванс на відрядження. Чи 

зобов’язаний він вимагати у працівника паспорт для внесення його 

паспортних даних до ВКО? 

o Так. 

o Ні. 

 

                           Вірна відповідь виділена  (2 пит. – 1 бал) 

 

 

Облік касових операцій 
 Тестове завдання: 

За поданими господарськими операціями вказати вірну 

кореспонденцію рахунків. 

Рівень 1. (високий) 
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Рівень 2 (достатній та середній)  

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

№ 

п/п 

Зміст господарської 

операції 

А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1 2 3 4 5 6 7 7 

1. Видано кошти під звіт в іноземній 

валюті. 

372 312 302 372  372 302 

2. Отримано виручку за готову продукцію. 301 701 301 26 311 26 

3. Надійшла виручка за роботи та послуги. 301 703 311 703 703 311 

4. Отримано в касу іноземну валюту з 

банку. 

302 312 301 311 302 311 

5. Здано готівкову іноземну валюту до 

банку.  

311 302 301 312 312 302 

6. Здано готівкові кошти інкасатору. 333 311 333 301 311 301 

7. Відображено зарахування інкасованої 

виручки. 

301 311 333 301 311 333 

8. Одержано готівку на погашення 

довгострокової заборгованості. 

311 16 30 16 30 311 

9. Одержано готівкою цільове 

фінансування з бюджету. 

48 311 30 48 311 48 

10. Викуплено підприємством акції власної 

емісії. 

46 30 46 311 45 30 

11. Виявлено нестачу готівки в касі. 947 311 30 947 947 30 
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1  2 3 4 5 6 7 8 

1. Проведено внесок до статутного 

капіталу. 

46 31 301 46 46 301 

2 Зараховано кошти на розрахунковий 

рахунок. 

301 311 311 301 311 42 

3 Отримано з банку кошти на 

господарські потреби. 

301 311 23 311 311 301 

4 Видано під звіт на придбання 

канцтоварів.  

372 301 301 372 22 301 

5 Повернено залишок невикористаного 

авансу. 

372 301 301 372 311 372 

6 Отримано готівку від реалізації товарів. 301 702 301 28 70 301 

7. Передано готівку для зарахування на 

розрахунковий рахунок. 

301 311 312 30 311 301 

8. Отримано готівку з банку. 33 311 301 311 311 301 

9. Видано аванс та допомогу по тимчасовій 

непрацездатності. 

661 311 301 66 661 301 

 

 

 

Облік операцій на рахунку в банку 

 

 

Тестове завдання: 

За поданими господарськими операціями вказати вірну        кореспонденцію 

рахунків. 

 

Рівень1(високий) 

 

№  

Зміст господарської операції 
А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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1 Оплачено рахунки постачальників за 

придбані матеріали. 

30 10 63 311 63 301 

2. Сплачено фінансові санкції за 

наслідками здійснених перевірок 

податковими органами. 

948 311 948 301 301 948 

3. Зараховано позику, отриману від 

банку строком на 3 місяці. 

311 60 311 50 301 60 

4. Сплачено податки та збори. 641 301 311 641 641 311 

5. Отримано кошти в погашення 

заборгованості дебіторів за 

відвантажену продукцію. 

301 28 311 361 361 311 

6. Перераховано дивіденди учасникам – 

юридичним особам. 

671 301 311 671 671 311 

7. Перераховано відсотки за банківську 

позику. 

311 60 951 301 951 311 

8. Оплачено путівки до санаторно-

курортних установ. 

331 311 333 311 331 301 

9 Отримано кошти на погашення іншої 

дебіторської заборгованості. 

373 311 301 373 311 373 

10 Перепродані акції власної емісії. 311 45 45 311 301 45 

11. Погашено дебітором довгострокову 

заборгованість. 

311 50 31 16 301 311 

 

 

 

Рівень 2 (достатній та середній) 

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Одержано довгострокову позику 

банку на поточний рахунок. 

301 50 311 50 50 311 

2. Одержано фінансову допомогу на 

зворотній основі. 

311 55 301 55 55 301 

3. Повернуто з бюджету на рахунок 

підприємства грошові кошти. 

311 64 64 31 301 33 

4. Повернуто кошти з фондів 

соціального страхування . 

65 311 311 65 65 301 

5. Одержано доходи майбутніх періодів 311 69 301 71 311 71 

6. Зараховано на рахунок у банку суми 

отриманих дивідендів. 

71 301 73 311 311 73 
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7. Отримані відсотки за зберігання 

грошових коштів в банку. 

31 732 732 30 732 301 

8. Придбано довгострокові інвестиції. 14 311 30 14 14 30 

9. Повернуто передоплату покупцям. 36 30 311 36 36 31 

10. Викуплено акції власної емісії у 

акціонерів. 

311 45 45 301 45 31 

11. Повернуто банку довгострокову 

позику. 

311 50 50 311 50 301 

 

 

 

 

 

 

Облік основних засобів та 
нематеріальних активів 

 

 

Тестове завдання:  

 
За поданими господарськими операціями вказати вірну кореспонденцію 

рахунків. 

 

- Безоплатне отримання основних засобів  

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Безоплатне отримання основних 

засобів від спонсорів. 

424 152 152 424 106 424 

2. Відображено цільове фінансування, 

отримане у вигляді основних засобів. 

48 152 152 48 48 301 

3. Зараховано безоплатно отримане 

майно до складу о.з. 

152 10 30 152 10 152 

4. Зараховано знос на основний засіб, 

отриманий як цільове фінансування. 

91 132 91, 

92 

131 131 92 

5. Визнано отримане цільове 

фінансування доходом у сумі 

нарахованої амортизації о.з. 

742 48 48 745 74 48 

 

-  
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- Придбання, виготовлення основних засобів  

  

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Отримано торговельне обладнання від 

постачальника за купівельними 

цінами. 

152 631 631 152 631 301 

2. Відображено податковий кредит з ПДВ  641 631 631 641 621 641 

3. Проведено оплату постачальнику з 

поточного рахунку. 

301 63 631 301 631 311 

4. Відображено вартість транспортних 

послуг, пов’язаних з придбанням 

обладнанням. 

152 631 641 631 152 631 

5. Введено в експлуатацію торговельне 

обладнання. 

152 104 28 30 104 152 

6. Списано будівельні матеріали, 

використані при будівництві комори. 

205 151 151 117 151 205 

7. Введено в експлуатацію будівлю 

комори. 

103 151 151 103 109 103 

 

- Ремонт основних засобів. 

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Нараховано сторонній організації за 

надані послуги з реконструкції о. з. 

631 151 152 631  63 10 

2. Списано будівельні матеріали, 

використані на реконструкцію о. з. 

20 151 152 205 30 205 

3. Нараховано відрахування на 

соціальне страхування на випадок 

безробіття із зарплати працівників, 

зайнятих реконструкцією о. з. 

152 661 66 152 301 661 

4. Нараховано заробітну плату 

працівникам, зайнятих 

реконструкцією о. з. 

301 661 152 661 661 152 

5. Нараховано амортизацію машин і 

механізмів, використаних при 

реконструкції о.з. 

131 301 152 311 152 131 
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6. Нараховано відрахування на пенсійне 

страхування із зарплати працівників, 

зайнятих реконструкцією о. з. 

651 152 301 651 152 651 

7. Введено в експлуатацію 

реконструкційний  об’єкт о. з.  

10 151 103 152 152 103 

 

 

- Вибуття основних засобів.  

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Відображено доход від реалізації 

автомобіля. 

742 361 361 742 72 361 

2. Списано вартість автомобіля в 

частині раніше нарахованого зносу. 

131 301 105 301 131 105 

3. Списано залишкову вартість 

автомобіля. 

105 972 311 105 972 105 

4. Списано на фінансові результати 

доход від реалізації автомобіля за 

вирахуванням ПДВ. 

742 793 793 742 30 742 

5. Списана вартість безкоштовно 

переданого комп’ютера в частині 

раніше нарахованого зносу. 

301 104 104 131 131 104 

6. Списано залишкову вартість 

безкоштовно переданого комп’ютера 

104 976 976 104 971 104 

7. Списано на фінансові результати 

собівартість безкоштовно переданого 

комп’ютера. 

976 793 793 976 26 976 

8. Списано знос ліквідованого 

обладнання. 

131 104 104 13 10 131 

9. Списано залишкову вартість 

ліквідованого обладнання. 

104 976 28 104 976 104 

10. Оприбутковано одержані від 207 746 746 207 106 746 
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ліквідації обладнання запчастини. 

 

 

 

Облік виробничих запасів 

 

Тестове завдання: 
За поданими господарськими операціями вказати 

вірну кореспонденцію рахунків. 

Рівень 1(високий) 

 

№ Зміст господарських операцій А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

 1. Надійшли й оприбутковані 

виробничі запаси від постачальників. 

301 63 63 201 20 63 

2. Витрати з доставки та 

розвантаження виробничих запасів. 

20 63 

66 

66 20 203 661 

3. Придбані МЦ підзвітними особами. 372 20 21 372 20 372 

4. Оприбутковано МЦ власного 

виробництва. 

23 20 20 23 301 23 

5. Придбано МЦ за готівку. 30 20 20 30 20 31 

6. Безкоштовно отримані матеріали та 

паливо. 

20 719 22 719 20 702 

7. Оприбутковано запаси, раніше не 

враховані на баланс. 

719 20 20 719 301 20 

8. Нестачі, віднесені за рахунок МВО 716 375 39 716 375 716 

9. Різниця між ринковими та 

обліковими цінами. 

375 716 716 375 352 716 

10. Безкоштовно одержані будівельні 

матеріали. 

23 719 205 719 719 205 

11. Передані матеріальні цінності іншим 

підприємством безкоштовно.  

20 949 949 20 20 33 

 

 

Рівень2 (достатній, середній) 

 

№ Зміст господарських операцій А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Перераховано заборгованість 

постачальникам. 

63 31 31 63 67 31 
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2. Оприбутковано вартість відходів 

виробництва. 

23 20 20 23 301 23 

3. Нарахована заробітна плата за 

розвантаження МЦ. 

66 90 93 66 

65 

301 66 

4. Виробничі запаси, відпущені зі 

складу у виробництво та 

виготовлення продукції. 

23 20 20 23 28 20 

5. МЦ відпущено на реконструкцію 

виробництва. 

23 15 20 15 15 20 

6. Відображено нестачі, виявлені при 

інвентаризації, якщо винуватця не 

встановлено. 

20 947 30 20 947 20 

7. МЦ використані на капітальне 

будівництво. 

151 20 20 151 30 20 

8. МЦ використані на пакування 

готової продукції. 

20 93 93 20 93 26 

9. Оприбутковано лишки МЦ, що 

виявлені при інвентаризації. 

301 719 20 719 719 20 

10. Сума нестач в межах норм 

природного убутку. 

20 91 91 20 301 91 

11. МЦ внесені засновниками в рахунок 

їх вкладів до Статутного капіталу. 

20 40 40 301 20 46 

 

Малоцінні та швидкозношувані  
                        предмети  

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1.  Нараховано знос на МШП терміном 

експлуатації більше року. 

132 23 23 132 22 132 

2. Оприбутковано МШП за ціною 

використання. 

30 22 22 23 30 23 

3. Списання фактичної собівартості 

МШП у зв’язку із стихійним лихом. 

22 301 991 22 22 991 
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4. Нараховано знос МШП, пов’язаних з 

утриманням адміністративного 

персоналу. 

92 132 132 92 22 92 

5. Оприбутковано МШП, що надійшли 

від постачальника. 

63 22 22 63 30 22 

6. Відвантажені в реалізацію МШП. 36 712 22 712 712 36 

7. Витрати пов’язані з реалізацією 

МШП. 

66 93 68 93 93 65, 

66 

8. Сума зносу, нарахована за реалізацію 

МШП. 

132 22 425 132 132 425 

9. Надходження грошових коштів за 

реалізовані МШП. 

30 22 31 36 36 31 

10. Відображено суму нестач МШП в 

межах норм природного убитку. 

20 91 91 20 91 22 

  

Облік праці та її оплата 

 

Тестове завдання: 
За поданими господарськими операціями вказати 

вірну кореспонденцію рахунків. 

Рівень 1(високий) 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Нарахована заробітна плата за ремонт 

о.з. робітникам підприємства. 

23 661 661 23 301 661 

2. Нарахована заробітна плата 

адміністративному персоналу. 

91 

92 

661 661 91 661 311 

3. Нарахована заробітна плата 

працівникам зайнятим збутом. 

662 93 661 93 93 661 

4. Нарахована оплата, пов’язана з 

виправленням браку продукції. 

24 661 661 24 26 661 

5. Нарахована заробітна плата торговим 

працівникам. 

23 661 661 93 94 

93 

661 

6. Повернуто до каси надлишки 

нарахованих сум. 

311 661 30 661 661 30 
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7. Виплачені з каси зарплата, суми за 

лікарняними листами. 

311 661 30 661 661 30 

8. Відраховано з заробітної плати 

прибутковий податок. 

641 661 661 643 661 641 

9. Відраховані із заробітної плати 

профвнески. 

685 661 661 685 661 672 

10. Відраховані із зарплати перевитрачені 

підзвітні суми. 

68 311 31 68 68 301 

 

Рівень 2 (достатній,середній)  

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Нестачі раніше віднесені за рахунок 

винних осіб, списані за рахунок 

підприємства. 

661 92 92 661 92 672 

2. Нараховані суми оплати праці 

робітникам основного виробництва. 

301 661 23 661 661 23 

3. Нараховано заробітну плату за 

роботи, виконані за рахунок коштів 

цільового фінансування. 

48 661 661 48 30 661 

4. Нарахована матеріальна допомога. 661 64 65 661 661 65 

5. Депонована заробітна плата. 662 301 662 661 661 662 

6. Нарахована заробітна плата 

працівникам за роботи, пов’язані з 

ліквідацією стихійного лиха. 

991 661 661 991 33 661 

7. Сплачено за подарунки. 68 31 31 68 33 301 

8. Видано подарунки працівникам 

підприємства. 

68 661 661 67 661 68 

9. Списано подарунки за рахунок коштів 

підприємства. 

48 661 30 48 661 48 

10. Нарахування на вартість подарунків 

до пенсійного фонду. 

651 91 651 68 91 651 
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  Облік розрахунків  

     з підзвітними 
особами 
 

Тестове завдання: 
За поданими господарськими операціями 

вказати вірну кореспонденцію рахунків. 

 Рівень 1;2 

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. Відображено видачу авансу з каси на 

витрати та відрядження. 

30 67 301 372 372 301 

2. Відображено списання витрат та 

відрядження. 

84 372 84 67 84 

92 

372 

84 

3. Відображено суму податкового кредиту 

щодо ПДВ у складі вартості проживання 

в готелі. 

641 372 372 641 84 372 

4. Відображено повернення решти авансу 

до каси підприємства. 

372 311 641 30 30 372 

5. Відображено відшкодування працівнику 

витрат на відрядження. 

372 311 372 30 30 372 

6. Відображення списання витрат на 

відрядження на фінансові результати. 

372 92 791 92 92 791 

7. Списано витрати на відрядження. 372 93 93 372 372 30 

8. Відображено оприбуткування закуплених 

працівником товарів. 

286 631 631 286 26 631 

9. Відображено залік заборгованостей. 372 631 361 631 631 372 

10. Утримано штраф у розмірі 15% у зв’язку 

з несвоєчасним поверненням працівнику 

залишку грошових коштів, виданих на 

витрати на відрядження (за даними 

звіту). 

681 661 641 661 661 641 

 

                           Облік товарів 

 

Тестове завдання:   
За поданими господарськими операціями вказати 

вірну кореспонденцію рахунків. 
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Рівень 1(високий) 

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. В оптовій торгівлі одержані товари від 

вітчизняних постачальників і 

оприбутковані без ПДВ. 

281 631 26 631 631 281 

2. Податкові кредити з ПДВ. 644 631 631 644 65 631 

3. Здійснено оплату постачальнику з 

отримані товари. 

631 301 311 631 631 311 

4. Реалізовано товари за продажними 

цінами. 

28 702 361 702 702 361 

5. Списується собівартість реалізованих 

товарів. 

281 902 902 281 361 702 

6. Нараховано податкове зобов’язання з 

ПДВ. 

702 641 641 702 68 702 

7. Перераховано ПДВ. 641 30 311 641 641 311 

8. Надійшли кошти за реалізовані товари. 361 311 28 311 311 361 

9. Віднесення собівартості реалізованих 

товарів на зменшення фінансових 

результатів. 

791 902 902 791 28 902 

10. Списано витрати обігу. 791 92 68 92 92 791 

 

 

Рівень 2 (достатній, середній) 

 

№ Зміст господарської операції А В С 

Дт. Кт. Дт. Кт. Дт. Кт. 

1. У роздрібній торгівлі передані товари 

із складу у роздріб. 

281 282 282 281 281 23 

2. Встановлена торгова націнка. 282 281 281 282 23 281 

3. Реалізовані товари за продажними 

цінами. 

30 282 390 702 702 30 

4. Списується собівартість реалізованих 

товарів. 

282 902 902 

791 

282 

902 

281 282 

5. Розрахунки з податкових зобов’язань з 

ПДВ. 

702 641 641 702 702 68 

6. Списуються витрати обігу. 791 301 92 791 891 92 
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7. Відображено нерозподілений 

прибуток. 

441 791 791 441 791 47 

8. Списано нестачу від псування 

цінностей. 

791 947 947 791 947 68 

 

 

 

 

 Тема рі

ве

нь 

Відповіді 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Облік касових 

операцій 

1 С А А А С В С В В С  С 

2 В В А А В А С В С С В 
Облік операцій 

на оплату праці 

1 В А А С В С С А С А В 

2 В А А В А С А А С С В 
Облік основних 

засобів: 

-безоплатне 

отримання о.з. 

 В В С В В       

-придбання о.з. 

 

 А А С А С С А     

-ремонт о.з. 

 

 В В А А С С А     

-вибуття о.з. 

 

 В С С А С В В А С А  

-нематеріальні 

активи 

 В А А В В А      

Облік 

виробничих 

запасів: 

1 С А С В В А В С А В В 

2 А В В А С С А В В В С 

-МШП  В В В А В А С С В В  

Облік праці та її 

оплата 

1 А А С А С В С С В В  
2 В В А В С А А С А С  

Облік розрахунків 

з підзвітними 

особами 

 С С А С В В В А С С  

Облік товарів 1 А А С В В А С С А А  

2 В А В В А С В А    
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ПОДУМАЙ !       

                   ЦЕ ЦІКАВО І КОРИСНО 

 
 

1.Надання грошового капіталу для купівлі засобів виробництва. 

2.Загальне зростання цін. 

3.Спосіб обміну результатами праці спеціалізованих груп виробників,  

   що ґрунтується на їх взаємній вигоді. 

4.Форма господарства, за якої родина змушена сама виробляти все або майже 

    все, що їй потрібно для життя. 

5.Банківські білети, які виписувалися банкірами і слугували зобов'язаннями 

сплатити власникові білета зазначену на ньому суму грошей. 

6.Яка країна першою почала друкувати паперові гроші? 

7.Випуск державою в обіг додаткової кількості грошових знаків. 

8.Економічна теорія про вплив грошей на економіку. 

9.Відомий економіст і банкір, який друкував банкноти королівського банку  

    у  Франції. 

10.Грошова одиниця України. 

11.Забезпечення збереження особистих сил і часу при досягненні бажаного 

рівня власного добробуту. 

12.Паперові гроші і розмінна монета, які фізично переходять від покупця до 

продавця під час розрахунку за товар. 
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13. Один із факторів виробництва, який матеріалізується у засобах 

виробництва. 

14.3агальний еквівалент, який виконує функції засобу обігу, платежу, 

нагромадження скарбів, міри вартості. 

15.Річ або послуга, яка задовольняє потреби і потрапляє до споживача  

      через ринок. 

16.Економічні відносини в сфері грошового обігу, які пов'язані  

      з формуванням доходів і фондів грошових коштів. 

17.3литок металу, вагу і пробу якого засвідчено печаткою держави. 

 

  

**************************************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По вертикалі 

1).Особа, яка винна вашому підприємству кошти, а її заборгованість перед 

вашим підприємством називається дебіторська заборгованість. 3) 

Становлення, наявність чисел, їх облік та реєстрація в кількісному 

вимірнику із якісної сторони. 4) Збільшення економічних вигод у вигляді 

надходження активів або зменшення зобов'язань, в наслідок чого 

збільшується власний капітал підприємства. 5) Отримання різної 

інформації, яка всебічно характеризує фінансову діяльність підприємства. 

6) Письмове розпорядження чекодавця банку, який веде його рахунок. 8) 
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Активи, які утримуються для подальшого продажу за умов звичайної 

господарської діяльності. 10) Групування господарських засобів, джерела їх 

утворення на відповідну дату. 

По горизонталі: 

2).Суб'єкт кредитних відносин, який надає кредити іншому суб'єкту 

господарської діяльності у тимчасове користування. 4) Частина чистого 

прибутку, розділена між учасниками, пропорційна частка участі в 

капіталі. 7) Приведення даних бухгалтерського обліку, наявних засобів. 

11).Винагорода, обчислена, як правило, у грошовому виразі, яку власник 

сплачує працівникові за виконану роботу відповідно до трудового договору. 

12).Систематизований список спостережень за змінами, які виникли в ході 

господарських операцій. 

 
 

*******************************************************
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По горизонталі: 

1) Енергійна, заповзятлива, ділова людина, котра постійно дбає про 

збільшення своїх прибутків і для цього готова йти на ризик. 2) Групування 

різних витрат, які виникли в процесі виробництва. 3) Документ, в якому 

підтверджуються дії, що вже відбулися. 5) Групування господарських засобів 

та джерела їх утворення на відповідну дату. 8) Різниця між підсумками 

запису по дебету і кредиту на кінець звітного часу. 10) Позичковий капітал 
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банку в грошовій формі, що передається у тимчасове користування на умовах 

забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру 

використання.. 

 

 

По вертикалі: 

1) Суб'єкт кредитних відносин, який отримав у 

тимчасове користування кошти на умовах повернення, 

платності і строковості. 4) Документ, що видається 

підприємством або приватною особою іншій особі для 

подання третій особі, в якому визначається повноваження 

другої особи під час здійснення зазначених у документі юридичних дій. 5) 

Спосіб документального спостереження, відображення контролю за 

господарською діяльністю виробників, а також система збирання, 

вимірювання, обробка, передачі інформації про діяльність підприємства. 6) 

Аркуш із низкою питань, який пропонують заповнити особі, щоб дістати 

потрібні відомості про неї. 7) Узагальнення різних засобів і відображення їх в 

єдиному грошовому вимірі . 9) Підсумок запасів по дебету і кредиту без 

включення в нього початкового сальдо. 
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