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ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ
ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ
ДЛЯ ОСІБ, ЯКІ ВСТУПАЮТЬ НА БАЗІ ОКР «МОЛОДШИЙ
СПЕЦІАЛІСТ» НА ТРЕТІЙ КУРС ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
ЗА ОС БАКАЛАВРА
ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 07 «УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ»
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 071 «ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ»
ОСВІТНЯ ПРОГРАМА «ОБЛІК І АУДИТ»
І. Дайте обґрунтовані відповіді на такі теоретичні питання:
Методи та форми узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку
ІІ. Оберіть правильну відповідь:
1. Для чого використовують натуральні вимірники?
а) одержання відомостей про господарські ресурси і процеси в одиницях
маси, обсягу, площі; б) визначення кількості праці, затраченої на створення
суспільного продукту; в) узагальненого відображення активів, джерел їх
утворення, процесів та результатів діяльності; г) контролю за виконанням
зобов’язань.
2. До власного капіталу підприємства належать:
а) статутний капітал, будівля, грошові кошти; б) резервний капітал, будівля,
запаси; в) нерозподілений прибуток, резервний капітал, зареєстрований капітал;
г) готова продукція, грошові кошти, нерозподілений прибуток; д) дебіторська
заборгованість, статутний капітал, нерозподілений прибуток.
3. Які класифікації господарських засобів (майна) використовують у
бухгалтерському обліку:
а) за складом і розміщенням, за джерелами формування; б) за
функціональною роллю у процесі відтворення; в) не використовують жодної; г)
за джерелами формування?
4. Заборгованість фізичних і юридичних осіб підприємству називається:
а) кредиторською; б) дебіторською; в) бюджетною; г) відстроченою.

5. Засоби, що беруть участь у процесі виробництва один раз, як правило
змінюють свою форму, і свою вартість повністю переносять на вартість
продукції, вони називаються:
а) оборотними; б) основними; в) залученими; г) вилученими.
6. Не належать до основних засобів:
а) приміщення; б) векселі одержані; в) транспортні засоби; г) меблі.
7. Майно підприємства формується за рахунок:
а) власних коштів; б) власних і залучених джерел господарських засобів; в)
прибутку; г) кредитів банків.
8. Які зміни у балансі зумовлює операція «Надійшли від постачальників
матеріали»?
а) зміни двох статей активу балансу; б) зміни двох статей пасиву балансу;
в) збільшення підсумків активу і пасиву балансу; г) зменшення підсумків
активу і пасиву балансу.
9.У якому розділі балансу показується нерозподілений прибуток?
а) у розділі І активу балансу; б) у розділі І пасиву балансу; в) у розділі ІІ
активу балансу; г) у розділі ІІ пасиву балансу.
10. Проміжок часу між придбанням запасів для здійснення діяльності
та отриманням коштів від реалізації виробленої з них продукції або
товарів і послуг називається:
а) операційним циклом; б) циклом формування капіталу; в) середнім
терміном зберігання запасів; г) терміном комерційного кредиту.
ІІІ. Розв’яжіть задачі та обґрунтуйте відповіді:
На основі даних для виконання:
 відкрити схеми синтетичних рахунків і записати в них початкові
залишки;
 записати кожну господарську операцію в журнал реєстрації
господарських операцій;
 записати кореспонденцію рахунків по господарських операціях в схеми
рахунків;
підрахувати обороти по дебету та кредиту рахунків, вивести сальдо
кінцеве по кожному рахунку і скласти баланс.
Вихідні дані. Залишки підприємства на 01.01.202Х р. (грн.): Основні
засоби – 1520 000; Виробничі запаси – 62000; Статутний капітал – 1929000;
Розрахунки з оплати праці – 100 000; Готівка – 400; Розрахунки із
соціального страхування – 38200; поточний рахунок – 840 000;
нерозподілений прибуток – 250 000; Короткострокові позики банку – 60000;
розрахунки з постачальниками – 45 000. Баланс - ?

Господарські операції за січень 202Х року:
№
Зміст господарської операції
з/
п
1. Перераховано з поточного рахунку в
погашення короткострокової позики банку
2. Отримано з поточного рахунку готівку на
оплату праці
3. Виплачена з каси заробітна плата
4. Частина
нерозподіленого
прибутку
використана
на формування резервного
капіталу
5. Перераховано з поточного рахунку в
погашення заборгованості: постачальникам
органам соціального страхування
6. Видано з каси аванс на відрядження працівника
7. Надійшли від постачальника виробничі запаси
8. Перераховано кошти постачальнику за раніше
отримані виробничі запаси

Кореспонденція
рахунків
Д-т
К-т

Сума
грн.

60000
100000
98000
50000

15000
38200
120
46800
46800

Критерії оцінювання:
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно
виконавши всі завдання – 200 балів.
І. Правильна та повна відповідь на теоретичне питання оцінюється у 60
балів.
ІІ. Кожне правильно виконане тестове завдання оцінюється у 4 бали
(всього: 10*4=40 балів).
ІІІ. Правильно розв'язане практичне завдання оцінюється у 100 балів.
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