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11..  ООссннооввии  ббііззннеессуу  
1. Поняття юридичної особи. 
2. Підприємство: поняття, види та ознаки? 
3. Поняття господарських товариств та їх види (ПТ, ТзОВ, ТзДВ, КТ). 
4. Поняття товариства з додатковою відповідальністю. 
5. Поняття товариства з обмеженою відповідальністю. 
6. Поняття повного товариства. 
7. Поняття командитного товариства. 
8. Поняття акціонерного товариства та його види. 
9. Статутний капітал товариства: порядок створення, вимоги до 
розміру, мінімальні внески учасників на момент реєстрації. 
10. Поняття комерційного банку, його функції. 
11. Договір купівлі-продажу: призначення, основні реквізити та 
порядок укладання. 
12. Поняття оренди та її види. 

  
22..  Теорія бухгалтерського обліку 

1. Поняття бухгалтерського обліку. 
2. Користувачі облікової інформації. 
3. Функції бухгалтерського обліку та їх характеристика. 
4. Елементи методу бухгалтерського обліку. 
5. Актив і пасив балансу: структура та значення. 
6. Інвентаризація: поняття, призначення та порядок проведення. 
7. Вимірювання в бухгалтерському обліку: оцінка і калькулювання. 
8. Поняття рахунків бухгалтерського обліку.  
9. Узагальнення даних про об’єкти в оборотних відомостях 
синтетичних і аналітичних рахунків. 
10. Поняття господарської операції та господарської діяльності. 
11. Бухгалтерське відображення процесу створення підприємства. 
12. Облік процесу придбання засобів виробництва. 
13. Облік виробництва та формування собівартості готової продукції. 
14. Облік процесу реалізації готової продукції. 
 

33..  ФФііннааннссооввиийй  ообблліікк 
1. Закріплення на підприємстві прав та обов’язків бухгалтерів. 
2. Форми організації бухгалтерського обліку. 
3. Облікова політика підприємства: поняття та закріплення. 
4. Облік основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 

(оцінка, придбання, безоплатне надходження, вибуття, переоцінка та 
проведення ремонтних робіт). 

5. Облік зносу необоротних активів (поняття, методи нарахування, 
відображення на рахунках бухгалтерського обліку). 

6. Облік нематеріальних активів (оцінка, придбання, безоплатне 
надходження, вибуття, переоцінка, поняття роялті). 



7. Облік операційної оренди (поняття, порядок відображення в обліку). 
8. Облік довгострокової дебіторської заборгованості. 
9. Облік виробничих запасів і малоцінних та швидкозношуваних 

предметів (надходження та використання, методи оцінки при списанні). 
10. Облік витрат виробництва: поняття, склад, калькулювання 

собівартості. 
11. Облік браку, напівфабрикатів та готової продукції. 
12. Облік товарів в оптовій та роздрібній торгівлі (придбання та 

реалізація, нарахування торгової надбавки). 
13. Облік касових операцій (поняття каси, встановлення ліміту залишку 

готівки в касі). 
14. Облік руху грошових коштів на рахунках в банках (поняття та види 

рахунків підприємства). 
15. Облік заборгованості покупців і замовників. 
16. Облік розрахунків з підзвітними особами. 
17. Облік резерву сумнівних боргів. 
18. Облік статутного капіталу (поняття, відображення на рахунках, 

вимоги до формування). 
19. Облік резервного капіталу (поняття, відображення на рахунках, 

вимоги до формування). 
20. Облік позик банку, нарахування відсотків за користування позиками. 
21. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 
22. Облік розрахунків з оплати праці та за страхуванням (поняття та 

склад фонду оплати праці, нарахування заробітної плати, поняття нарахувань 
і утримань на соціальні заходи, нарахування та утримання податку з доходів 
фізичних осіб, депонування). 

23. Загальні засади обліку доходів і фінансових результатів (поняття 
доходів, критерії їх визнання та оцінки за П(С)БО 15, відображення на 
рахунках обліку та у звітності). 

24. Загальні засади обліку витрат (поняття витрат, критерії їх визнання за 
П(С)БО 16, відображення на рахунках обліку та у звітності), облік витрат за 
елементами. 

25. Відображення в обліку результатів інвентаризації необоротних активів. 
26. Відображення в обліку результатів інвентаризації запасів. 
 

44..  ЗЗввііттннііссттьь  ппііддппррииєєммссттвв  
1. Сутність і призначення звітності підприємств  
2. Порядок формування показників ф. № 1 “Баланс” 
3. Структура і порядок формування показників ф. № 2 “Звіт про 

фінансові результати” 
4. Структура і порядок формування показників ф. № 3 “Звіт про рух 

грошових коштів” 
5. Структура і порядок формування показників ф. № 4 “Звіту про 

власний капітал”  



Зразок тестових завдань  
для підготовки до складання фахових вступних випробувань для осіб, які 
здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за 

спеціальністю “Облік і аудит” для продовження навчання із скороченим 
терміном підготовки бакалавра 

  
ЖЖИИТТООММИИРРССЬЬККИИЙЙ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ООББЛЛІІККООВВОО--ФФІІННААННССООВВИИЙЙ  ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  
  

ББііллеетт  №№  11  
ддлляя  ссккллааддаанннняя  ффааххооввиихх  ввссттууппнниихх  ввииппррооббуувваанньь  

ддлляя  ооссіібб,,  яяккіі  ззддооббууллии  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййнниийй  ррііввеенньь  ммооллооддшшооггоо  ссппееццііааллііссттаа  ззаа  
ссппееццііааллььннііссттюю  ““ООбблліікк  іі  ааууддиитт””  ддлляя  ппррооддооввжжеенннняя  ннааввччаанннняя  іізз  ссккооррооччеенниимм  ттееррмміінноомм  

ппііддггооттооввккии  ббааккааллаавврраа  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

((ППІІББ))  
11..  ААккттииввии  ппііддппррииєєммссттвваа,,  щщоо  ззааллиишшааююттььссяя  ппіісслляя  ввииррааххуувваанннняя  ййооггоо  ззооббоовв’’яяззаанньь,,  ––  

ццее::  
а) фінансові інвестиції; 
б) капітал; 
в) власний капітал. 
 
22..  ВВллаасснниийй  ккааппііттаалл  ––  ццее::  
а) капітал підприємства, сформований за допомогою інших сторін; 
б) частина в активах підприємства, що залишається після вирахування його зобов’язань за 

звітний період; 
в) сума, на яку доходи перевищують витрати. 
 
33..  ВВииззннааччииттии  ррііччннуу  ссууммуу  ааммооррттииззааццііїї  ооссннооввннооггоо  ззаассооббуу  ппрряяммооллііннііййнниимм  ммееттооддоомм,,  

яяккщщоо  ййооггоо  ппееррввііссннаа  ввааррттііссттьь  ––  66000000  ггррнн..,,  ллііккввііддааццііййннаа  ввааррттііссттьь  ––  550000  ггррнн..,,  ссттрроокк  
ккооррииссннооїї  ееккссппллууааттааццііїї  ––  55  ррооккіівв::  

а) 1200 грн.; 
б) 1100 грн.; 
в) 1300 грн. 
 
44..  ДДооппооммооггаа  зз  ттииммччаассооввооїї  ннееппррааццееззддааттннооссттіі  ппррааццііввннииккуу  ннааррааххооввууєєттььссяя::  
а) за рахунок коштів підприємства; 
б) за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності; 
в) перші п’ять календарних днів хвороби – за рахунок коштів підприємства, наступні дні – 

за рахунок коштів фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. 
 
55..  ННооррммии  ПП((СС))ББОО  99  ““ЗЗааппаассии””  ннее  ппоошшииррююююттььссяя  ннаа::  
а) фінансові активи; 
б) будівельні матеріали; 
в) паливо-мастильні матеріали. 
 
66..  ВВееллииччииннаа  ссууммннііввнниихх  ббооррггіівв  ввииззннааччааєєттььссяя::  
а) виходячи з платоспроможності окремих дебіторів на основі класифікації дебіторської 

заборгованості; 
б) питомої ваги безнадійних боргів у чистому доході від реалізації продукції, товарів, 

робіт, послуг на умовах наступної оплати; 
в) правильні відповіді а, б. 

 



Структура екзаменаційної картки та порядок оцінювання 
 
Екзаменаційна картка складається з 50-ти тестових завдань по питанням з 

дисциплін «Основи бізнесу», «Теорія бухгалтерського обліку», «Фінансовий 
облік», «Звітність підприємств», винесеним в програму. 

Кожне правильно вирішене тестове завдання оцінюється в два бали. 
Максимально можлива кількість набраних балів – 100 балів. 

У разі наявності виправлень відповідь не зараховується. 
Зарахування для навчання в Житомирський державний технологічний 

університет здійснюється за рейтинговою системою. Причому у конкурсі може 
брати участь абітурієнт, робота якого оцінена в 124 і більше балів. 

Рекомендована література 
Основна література 

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ 
1. Закону України Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні 

від 16 липня 1999 року № 996-ХІV-ВР 
2. Порядок подання фінансової звітності, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419 
3. П(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 
4. П(С)БО 2 “Баланс”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

31 березня 1999 року № 87 
5. П(С)БО 3 “Звіт про фінансові результати”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 
6. П(С)БО 4 “Звіт про рух грошових коштів”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 
7. П(С)БО 5 “Звіт про власний капітал”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 
8. П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене 

наказом Міністерства фінансів України від 28 травня 1999 року № 137 
9. П(С)БО 7 “Основні засоби”, затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 27 квітня 2000 року № 92 
10. П(С)БО 8 “Нематеріальні активи”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 18 жовтня 1999 року № 242 
11. П(С)БО 9 “Запаси”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 

20 жовтня 1999 року № 246 
12. П(С)БО 10 “Дебіторська заборгованість”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 8 жовтня 1999 року № 237 
13. П(С)БО 11 “Зобов’язання”, затверджене наказом Міністерства фінансів 

України від 31 січня 2000 року № 91 
14. П(С)БО 12 “Фінансові інвестиції”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 26 квітня 2000 року № 9 
15. П(С)БО 13 “Фінансові інструменти”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 30 листопада 2001 року № 559 
16. П(С)БО 14 “Оренда”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 

від 28 липня 2000 року № 181 
17. П(С)БО 15 “Дохід”, затверджене наказом Міністерства фінансів України від 



29 листопада 1999 року № 290 
18. П(С)БО 16 “Витрати”, затверджене наказом Міністерства фінансів України 

від 31 грудня 1999 року № 318 
19. П(С)БО 17 “Податок на прибуток”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 28 грудня 2000 року № 353 
20. П(С)БО 18 “Будівельні контракти”, затверджене наказом Міністерства 
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