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1. Основи бізнесу 

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. 

2. 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. 

3. Фінансовий облік 

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. 

4. Звітність підприємств 

1. Сутність і призначення звітності підприємств  

2. Порядок формування показників ф. № 1 “Баланс (Звіт про 

фінансовий стан)” 

3. Структура і порядок формування показників ф. № 2 “Звіт про 

фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)” 

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

грошових коштів (за непрямим методом)” 

5. Структура і порядок формування показників ф. № 3 “Звіт про рух 

грошових коштів (за прямим методом)” 

6. Структура і порядок формування показників ф. № 4 “Звіту про 

власний капітал”  



Зразок тестових завдань  

для підготовки до складання фахових вступних випробувань для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 

6.030509 “Облік і аудит” на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст 
ЖЖИИТТООММИИРРССЬЬККИИЙЙ  ДДЕЕРРЖЖААВВННИИЙЙ  ТТЕЕХХННООЛЛООГГІІЧЧННИИЙЙ  УУННІІВВЕЕРРССИИТТЕЕТТ  

ФФААККУУЛЛЬЬТТЕЕТТ  ООББЛЛІІККУУ  ІІ  ФФІІННААННССІІВВ  

  

ББііллеетт  №№  11  

ддлляя  ссккллааддаанннняя  ффааххооввиихх  ввссттууппнниихх  ввииппррооббуувваанньь  

ддлляя  ззддооббууттттяя  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ррііввнняя  ««ББааккааллаавврр»»    

ннааппрряяммуу  ппііддггооттооввккии  66..003300550099  ““ООбблліікк  іі  ааууддиитт””  

ннаа  ооссннооввіі  ооссввііттннььоо--ккввааллііффііккааццііййннооггоо  ррііввнняя    

  ««ммооллооддшшиийй  ссппееццііаалліісстт»»    

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
((ППІІББ))  

11..    ДДааттаа  ббааллааннссуу  ––  ццее::  
а) дата, на яку складено баланс; 

б) останній день звітного періоду; 

в) правильні відповіді а і б. 

  

22..  ООддииннииццееюю  ббууххггааллттееррссььккооггоо  ооббллііккуу  ззааппаассіівв  єє::    
а) найменування або однорідна група запасів; 

б) одиниця виміру запасів; 

в) найменша неподільна кількість відповідних видів запасів. 

  

33..  ППооттооччннаа  ддееббііттооррссььккаа  ззааббооррггооввааннііссттьь  ввииззннааєєттььссяя  ааккттииввоомм::  
а) одночасно з визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг; 

б) у разі відстрочення платежу з утворенням від цього різниці між справедливою 

вартістю дебіторської заборгованості та номінальною сумою грошових коштів; 

в) одночасно з отриманням коштів від дебітора. 

  

44..  ЯЯккооюю  ккоорреессппооннддееннцціієєюю  ррааххууннккіівв  ввііддооббрраажжааєєттььссяя  ддееппооннуувваанннняя  ккоошшттіівв  

ннееввииппллааччееннооїї  ззааррооббііттннооїї  ппллааттии::  

а) Д 661 К 662; 

б) Д 311 К 301; 

в) Д 661 К 313. 

  

55..  ЮЮррииддииччннаа  ооссооббаа,,  яяккаа  ууккллааддааєє  ббууддііввееллььнниийй  ккооннттрраакктт,,  ввииккооннууєє  ппееррееддббааччеенніі  

ббууддііввееллььнниимм  ккооннттррааккттоомм  ррооббооттии  ттаа  ппееррееддааєє  їїхх  ззааммооввннииккуу,,  ннааззииввааєєттььссяя::  
а) постачальником; 

б) підрядником; 

в) директором. 

  

66..  ННооррммааллььннаа  ппооттуужжннііссттьь  ––  ццее::  
а) очікуваний середній обсяг діяльності, що може бути досягнутий за умов звичайної 

діяльності протягом кількох років або операційних циклів; 

б) фактичний обсяг діяльності, що досягнутий протягом кількох років або операційних 

циклів; 

в) обсяг сировини, що підприємство закуповує за певний період. 

 



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 2 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.  НП(С)БО 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 
4.  НП(С)БО 2 “Консолідована фінансова звітність”, затверджене наказом 

Міністерства фінансів України від 27 червня 2013 року № 628 
5.  П(С)БО 6 “Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах”, затверджене 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

фінансів України від 28 квітня 2001 року № 205 
18.  П(С)БО 19 “Об’єднання підприємств”, затверджене наказом Міністерства 

фінансів України від 7 липня 1999 року № 163 



19.  П(С)БО 20 “Консолідована фінансова звітність”, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 30 липня 1999 року № 176 

20.  П(С)БО 21 “Вплив змін валютних курсів”, затверджене наказом 
Міністерства фінансів України від 10 серпня 2000 року № 193 

21.  П(С)БО 22 “Вплив інфляції”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 28 лютого 2002 року № 147 

22.  П(С)БО 23 “Розкриття інформації щодо пов’язаних сторін”, затверджене 
наказом Міністерства фінансів України від 18 червня 2001 року № 303 

23.  П(С)БО 24 “Прибуток на акцію”, затверджене наказом Міністерства фінансів 
України від 16 липня 2001 року № 344 
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