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Державний навчальний заклад 

«Дубенське вище художнє 

професійно – технічне училище» 

 

 

 

      ООббллііккооввееццьь,,  

        ккаассиирр  ппооввииннеенн  

ззннааттии……  
Збірник завдань  

з бухгалтерського обліку 
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Обліковець касир повинен знати… Збірник завдань з 

бухгалтерського обліку.  . Державний навчальний заклад «Дубенське 

вище художнє професійно – технічне училище»,  2019. – 35 с. 

Ющук Раїса Володимирівна – викладач бухгалтерського обліку 

 

 

 

 

 

 

Збірник містить 30 варіантів теоретичних завдань та виробничих 

ситуацій, що охоплюють усі теми, які передбачені навчальною програмою. 

Цей посібник дає можливість перевірити рівень засвоєння програмового 

матеріалу з бухгалтерського обліку. 

Запропоновані завдання допоможуть перевірити готовність учнів 

самостійно вирішувати різноманітні виробничі ситуації, творчо мислити, 

виробити навички та вміння використовувати набуті теоретичні знання на 

практиці. 
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Передмова 

 Бухгалтерський облік - основне джерело інформації про виробничу та 

фінансово-господарську діяльність підприємств усіх форм власності: про 

наявність і використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, 

власний капітал, зобов'язання, фінансові результати.  

Для підготовки такої інформації необхідні  кваліфіковані фахівці з 

обліку, які на належному рівні вестимуть бухгалтерський облік та зуміють 

прийняти правильне рішення у всіх виробничих ситуаціях.  

Для кращого засвоєння теоретичного матеріалу учням пропонуються 

ситуаційні завдання, пов'язані з діяльністю підприємства, які необхідно 

вирішити за темами відповідно до вивчення навчальної дисципліни 

«Бухгалтерський облік».  

У збірнику подано 30 варіантів завдань. Кожен варіант складається з 

теоретичної та практичної частини. Теоретична частина містить 4 питання з 

певної теми бухгалтерського обліку, а практична передбачає вирішення 

різних виробничих ситуацій.  

Завдання оцінюються за 12-ти бальною системою. Кожна правильна 

відповідь теоретичної частини оцінюється у 2 бали, а  правильно виконане 

практичне завдання – 4 бали. 

Вирішення кожного завдання  зробить учнів більш компетентними в 

питаннях бухгалтерського обліку та звітності на підприємствах.  

Даний збірник завдань дає можливість учням набути певного обсягу 

навичок організації та ведення бухгалтерського обліку, засвоїти методику 

розв’язання задач. Наведені у посібнику задачі сприяють розвитку навичок 

творчого мислення, підвищують практичну підготовку з  бухгалтерського 

обліку.  

Завдання, вміщені у збірнику, можуть використовуватися як навчальні 

матеріали для учнів та викладачів бухгалтерського обліку.  



4 

 

 

 

 

 

 
Варіант 1 

  

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Особливості обліку розрахунків з 

постачальниками та підрядчиками;   

2. Документальне оформлення розрахункових 

операцій;   

3. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з 

постачальниками та підрядчиками;  

4. Характеристика рахунку, основні господарські 

операції, пов’язані з даним рахунком та 

бухгалтерські проведення. 

 

 

 

Виробнича ситуація:  

На склад підприємства по рахунку – фактурі № 78234 від 21 вересня 

поточного року надійшли від ТзОВ «Явір» будівельні матеріали на суму 

20567.70 грн. (в т.ч. ПДВ 20%) 

Вам необхідно перерахувати кошти постачальнику за одержані товарно-

матеріальні цінності..    

 

 

 

Вихідні дані: 

 

Підприємство, 

організація 
Призначення платежу 

Сума платежу, 

грн.. 

ТзОВ «Явір» За одержані будівельні матеріали 20567.70 

 

 

Реквізити підприємства, організації: 

  ТзОВ  «Явір»   

Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ – 24706884 

Поточний рахунок – 26004305091253 у Промінвестбанку  м. Рівне,  МФО    311333 

Керівник підприємства – Захарченко Іван Петрович 

Головний бухгалтер – вкажіть своє прізвище 

Юридична адреса підприємства – м.Рівне, вул. Миру, 17 

 

   ВАТ «Сатурн»  

Ідентифікаційний номер за ЄДРПОУ – 24702756 

Поточний рахунок – 26004138050159 у Промбанку  м.Дубно, МФО 311332 

Керівник підприємства – Савчук Василь Іванович 
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Головний бухгалтер –  вкажіть своє прізвище 

Юридична адреса підприємства  – м.Дубно, вул. Шевченка, 53 

 

  

 

 

 Варіант 2 
                      

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Які є види бухгалтерського обліку, дати 

визначення кожного із них. 

2. Які функції виконує бухгалтерський облік у 

системі управління підприємством. 

3. Які є види рахунків, їх класифікація. 

4. План рахунків, його призначення та будова. 

 

 

 

 

 Виробнича ситуація: 

Необхідно згрупувати рахунки відповідно до балансу та вказати у 

якому  розділі балансу розміщений кожен з цих рахунків 

 

 

 

 

Зміст завдання Рахунки 

З наведених рахунків виберіть  окремо активні, 

пасивні та активно-пасивні рахунки 

21, 50, 661, 13, 33, 91, 28, 44, 93, 372   

 

 

 Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

 

Код 

рахунку 
Назва рахунку 

Вид рахунку 

(активний, 

пасивний, 

активно-

пасивний) 

Розділ 

балансу 
Назва розділу 
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Варіант 3 
                      

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

 Описати: 

1. Види господарського обліку та сфера його 

застосування. 

2. Що є предметом, а що обєۥктом  

бухгалтерського обліку. 

3. Як класифікуються господарські засоби за 

складом (видами) і розміщенням. 

4. Як класифікуються господарські засоби за 

джерелами утворення. 

  

 

Виробнича ситуація: 

 

Вам пропонується за допомогою даних, що відображені у таблиці, 

згрупувати господарські засоби та джерела їх утворення: 

 

№ Господарські засоби та джерела їх утворення Сума, грн. 

1  Основні засоби     750 000 

2  Статутний капітал     560 000  

3  Резервний капітал       70 000  

4  Незавершене виробництво       59 000  

5  Кредити банків     100 000  

6  Каса         1 000  

7  Розрахунки з постачальниками    121 000  

8  Матеріали     120 000  

9  Прибуток      199 000  

10  Рахунки в банку      120 000  

11  Розрахунки з покупцями 242 000 

 Всього: 2342 000 

  

  

Роботу оформити у таблиці за такою формою 

 

    Господарські засоби Сума, грн. 
Джерела  господарських 

засобів 
Сума, грн. 
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    Всього:      Всього:  

 

 

 

 

 Варіант 4 

                      

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

   Описати: 

1. Види ділової та бухгалтерської документації, її 

значення. 

2. Що означає термін „документ”, основні 

реквізити документу. 

3. Класифікація бухгалтерських документів. 

4. Які вимоги ставляться до заповнення               

бухгалтерських документів, порядок їх 

збереження.   

 

 

 

Виробнича ситуація:  

При визначенні кореспонденції рахунків по господарських операціях 

були допущені помилки.  

 

Знайдіть допущену помилку і виправте її усіма можливими 

методами: 

 

 

№ з/п Зміст господарської операції 

1 В вересні  на склад підприємства надійшла сировина і матеріали на суму 3060 

грн.  

В обліку зроблено запис:  

                        Дебет  203      Кредит  631      Сума   3360 грн.                                                            

Помилка виявлена в поточному місяці. 

2 Придбано МШП за рахунок підзвітних сум в розмірі 2650 грн. 

В обліку зроблено запис: 

                         Дебет  22    Кредит  372      Сума   2560 грн. 

Помилка виявлена в   поточному  місяці. 

3 На склад надійшли товари від постачальників на суму 7700.00 грн.  

В обліку зроблено запис: 

                          Дебет  28      Кредит  631     Сума   7100.00 грн.       

Помилка виявлена в   наступному  місяці.                                                      

4 У прибутковому касовому ордері допущена  помилка, а саме: 

прописом у касовому ордері записано 2100.00 грн., а цифрами – 210.00 грн. 

Помилка виявлена касиром у момент надходження готівки в касу. 

Як можна виправити цю помилку? 
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Варіант 5                      

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

 Описати: 

1. Склад грошових засобів.  

2. Основні завдання обліку грошових коштів. 

3. Видача готівки із каси. 

4. Синтетичний і аналітичний облік касових 

операцій. 

 

 

 

 

 

Виробнича ситуація: 

 

Вам необхідно прийняти рішення у вирішенні запропонованих  

ситуацій, які можуть відбуватись в ході господарської діяльності 

підприємства. 

 

№  

ситуації 
Виробнича ситуація 

1 Ви касир підприємства. Початок робочого дня. Прийшовши на роботу, ви 

виявили, що контрольний замок у касі пошкоджений. Ваші дії. 

2 Ви касир підприємства. У день видачі заробітної плати до вас звернувся 

працівник підприємства, щоб одержати заробітну плату за дочку, з якою вони 

працюють в одному цеху. Ваші дії. 

3 При інвентаризації готівки в касі виявили лишки в сумі 150 грн. Касир дав 

пояснення, що це його власні гроші, які він поклав у сейф на збереження. 

Керівник підприємства прийняв рішення про оприбуткування цих коштів на 

доходи підприємства. Чи правомірне це рішення. Обґрунтуйте свою 

відповідь. 
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Варіант 6                      
 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Види грошових засобів підприємства.  

2. Приймання готівки до каси. 

3. Каса та її оснащення. 

4. Методи контролю за дотриманням 

касової і розрахункової дисципліни, 

порядок проведення інвентаризації 

готівки в касі. 

  

 

 

 

Виробнича ситуація: 

Протягом робочого дня у касі підприємства здійснювались  операції по 

руху готівки. 

Вам необхідно визначити кореспонденцію рахунків по господарських 

операціях 

 

 

 

 

№  

з/п Зміст господарської операції 

1.  В касу повернена не використана підзвітна сума.  

2.  Придбані за готівку МШП.  

3.  Виплачена із каси заробітна плата.  

4.  В касу внесена сума нестачі, що виявлена при інвентаризації ТМЦ  на складі.  

 

 

 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків 

Дебет Кредит 

5.      

6.      
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7.      

8.      

 
 
 

Варіант 7                     
 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Організація готівкових розрахунків. 

2. Порядок встановлення ліміту залишку готівки 

в касі. 

3. Порядок ведення касової книги.   

4. Перевірка та бухгалтерське опрацювання звітів 

касира.  

 

 

 

    Виробнича ситуація:   

 Вам необхідно визначити кореспонденцію рахунків по господарських 

операціях, які були здійснені у продовж дня в касі підприємства 

 

 

 

 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції 

Кореспонденція 

рахунків  

Дебет Кредит 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарських операцій 

1.  

2.  

3.  

4.  

 

По чеку № 123765 із банку надійшла  готівка на господарські потреби. 

Придбано за готівку матеріали. 

Із каси виданий аванс працівникам підприємства. 

Видані грошові кошти із каси під звіт. 
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Варіант 8 
  

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Історію розвитку бухгалтерського обліку. 

2. Види господарського обліку. 

3. Сфера застосування бухгалтерського обліку. 

4. Основні завдання бухгалтерського обліку. 

 

 

 

 

 

 

Виробнича ситуація: 

Необхідно визначити до якого виду обліку належить 

господарська операція чи подія: 

 

 

 

 

 

№ з/п Зміст господарської операції, події 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 

За тиждень у пологовому будинку народилося 5 хлопчиків і 6 дівчаток. 

Станом на 20 серпня по району намолочено  2 500 ц  пшениці. 

З поточного рахунку перераховані кошти постачальникам у сумі 35 670 грн. 

Із каси підприємства виплачена працівникам заробітна плата. 

Станом на 17 год. на виборчій дільниці № 6  проголосувало  1473 виборці. 

Згідно акту інвентаризації на складі виявлено нестачу матеріальних  цінностей 

на суму 69 грн. 47 коп.  

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ з/п Зміст господарської операції, події Вид обліку 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    
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Варіант 9 
 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Організація бухгалтерського обліку в Україні. 

Облікова політика підприємства. 

2. Обов’язки та відповідальність бухгалтера. 

3. Види бухгалтерського обліку, їх характеристика. 

4. Вимірники, що застосовуються в обліку. 

 

 

 

Виробнича ситуація: 

Щоденно на підприємстві відбуваються різноманітні події та 

здійснюється велика кількість господарських операцій, які необхідно 

правильно обліковувати. 

Вам необхідно визначити до якого виду вимірників належить 

господарська операція: 

№ з/п Зміст господарської операції 

1 Зі складу на виробництво видано 250 кг борошна. 

2 Слюсарем відпрацьовано 8 робочих годин.   

3 З поточного рахунку перераховано 786 грн. транспортній організації за послуги. 

4 Із каси підприємства виплачена працівникам заробітна плата в сумі 19 834 грн. 

5 Комбайнер Кравчук В. Т. за зміну зібрав 86 ц. ячменю. 

6 Зі складу відпущено на ремонт приміщення 10 банок фарби. 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ з/п Зміст господарської операції Вимірник 

1    

2    

3    

4   

5   

6   
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Варіант 10 
 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Що є предметом, а що об’єктом 

бухгалтерського обліку. 

2. Основні елементи методу бухгалтерського 

обліку. 

3. Опишіть суть кожного методу та його 

застосування. 

4. Які є види бухгалтерських проводок? 

 

Виробнича ситуація: 

Із запропонованих тестових завдань вам необхідно вибрати одну 

відповідь, яку ви вважаєте  правильною 

№ 

завдання 
Зміст  завдання 

1 Традиційно господарський облік в Україні поділяють на: 

а)  фінансовий, оперативний, податковий;   

б)  бухгалтерський, оперативний, статистичний;  

в)  бухгалтерський, виробничий, управлінський, статистичний. 

2 Для обліку кількості відпрацьованого часу використовують такі 

вимірники: 

а)  натуральні і вартісні; 

б)  грошові;  

в)  трудові. 

3 Що з наведеного містить комерційну таємницю: 

а)  фінансова звітність;  

б)  дані управлінського обліку;  

в)  податкові декларації.  

4 Оперативний, статистичний, бухгалтерський облік є видами: 

а)   господарського обліку 

б)   фінансового обліку 

в)   управлінського обліку 

5  Коли неправильно складено запис або сума на рахунках більша, ніж вона 

мала місце, у господарській операції використовується: 

а)  метод додаткових проводок; 

б) коректурний метод; 

в)  метод "червоне сторно";  

6 Що не належить до елементів методу бухгалтерського обліку? 

    а)  звітність 

    б)  інвентаризація 

    в)  баланс 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 
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№ 

завдання 
№ та зміст завдання  

Варіант відповіді   

(а ;  б; чи в;)  

    

   

 

 Варіант 11                    

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Сутність інвентаризації та вимоги до її 

проведення. 

2. Види інвентаризації. 

3. Склад інвентаризаційної комісії та порядок 

проведення інвентаризації. 

4. Оформлення та виведення результатів 

інвентаризації. 

 

        Виробнича ситуація: 

Із запропонованих тестових завдань вам необхідно вибрати одну 

відповідь, яку ви вважаєте  правильною: 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

№ 

завдання 
Зміст  завдання 

1  На підприємстві захворів касир. Що необхідно зробити, щоб забезпечити 

нормальну роботу підприємства? 

а)   закрити касу на час хвороби;   

б)   його може підмінити на час хвороби головний бухгалтер;  

в)   провести інвентаризацію і передати наявні грошові кошти іншій особі. 

2  Хто відшкодує вартість зіпсованого при зберіганні товару? 

а)   підприємство; 

б)   матеріально – відповідальна особа;  

в)   страхова компанія. 

3  Склад інвентаризаційної комісії затверджується: 

а)   наказом керівника;  

б)   протоколом;  

в)   рішенням трудового колективу.  

4 Суцільна перевірка всіх активів і пасивів підприємства – це: 

а)   планова інвентаризація; 

б)  повна інвентаризація; 

в)  часткова інвентаризація. 

5 Проведення інвентаризації не є обов'язковим: 

а)   перед  складанням  річної  бухгалтерської звітності; 

б)   при   зміні   матеріально  відповідальних  осіб;   

в) при зміні керівника підприємства. 

6 Інвентаризація — це: 

 а)   перевірка наявності і стану матеріальних цінностей, грошових коштів; 

 б)   опис фактичної наявності майна та звірка з даними обліку; 

 в)   перевірка наявності майна з метою виявлення крадіжок. 
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Зміст завдання 
Варіант відповіді   

(а ;  б; чи в;)   

   

  

  

Варіант 12  
  

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1.  Рахунки, їх види, призначення і будова. 

2.  Охарактеризуйте синтетичні  та аналітичні 

рахунки. 

3.  Для чого призначені активні, пасивні та 

активно-пасивні рахунки, яке вони можуть мати 

сальдо? 

4. Схематичне відображення рахунків. 

 

 

 

 

 Виробнича ситуація:  

 Вам необхідно визначити обороти і сальдо на кінець звітного періоду на  

рахунку відповідно вашого варіанту: 

 

                                                                    Завдання   1 

 

                                        Дт                       Рах. 301 «Готівка»                   Кт 

 

 

 

 

 

 

 

Завдання    2 

 

                                          Дт      Рах. 401 «Статутний капітал»          Кт 

 

 

 

 

 

 

 

   

Завдання   3 

 

                                                              Рах. 372 « Розрахунки з  

                                          Дт              підзвітними особамим»               Кт 

Сальдо початкове        170.00  

 1.                                     80.00 4.                  5 065.00 

 2.                                   250.00 5.                     315.00 

 3.                                5 120.00  

Оборот Оборот 

Сальдо кінцеве  

Сальдо початкове                       25 600.00 

 1.                              10 800.00 3.               12 000.00 

 2.                                   250.00 4.               11 500.00 

 5.                 2 800.00 

Оборот Оборот 

Сальдо кінцеве  

Сальдо початкове        510.00  
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Варіант 13 
            

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Облік грошових коштів на рахунках в банку.  

2. Види банківських рахунків. 

3. Порядок відкриття  рахунків у банку. 

4. Документальне оформлення руху грошових коштів 

на рахунках в банку. 

 

 

 

 

Виробнича ситуація:  

Згідно виписки банку на рахунках підприємства були проведені перерахування та 

списання коштів. Вам необхідно визначити кореспонденцію рахунків по цих операціях. 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ з/п Зміст господарської операції 
Кореспонденція 

рахунків  

Дебет Кредит 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

 

 1.                                   480.00 4.                     510.00 

 2.                                   250.00 6.                     975.00 

 3.                                   150.00  

Оборот Оборот 

Сальдо кінцеве  

№ з/п Зміст господарської операції 

1 
З поточного рахунку перерахована заборгованість органам соціального 

страхування. 

2 Здано гроші з каси в банк.  

3 На поточний рахунок зарахована довгострокова позика банку 

4 Перераховано суми заробітної плати на особисті рахунки працівників 

5 На поточний рахунок надійшла заборгованість від дебіторів. 

6 По чеку із банку одержана готівка на господарські потреби. 
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Варіант 14 
            

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Облік грошових коштів на поточному рахунку 

в банку.   

2. Чеки, їх види та призначення. 

3. Синтетичний та аналітичний облік  коштів на 

рахунках в банку. 

4. Виписка банку, її призначення та основні 

реквізити. 

 

 

 

Виробнича ситуація: 

Згідно виписки банку на рахунках підприємства були проведені 

перерахування та списання коштів. Вам необхідно відтворити зміст 

господарської операції  на підставі складених бухгалтерських проводок. 

 

№ 

запису 

 Бухгалтерські проводки ,  

які складені на підставі виписки банку 

1 Дебет    301        Кредит   311 

2 Дебет    311         Кредит   361 

3 Дебет    632         Кредит   312 

4 Дебет    641         Кредит   311 

5 Дебет    311         Кредит    50 

6 Дебет    661         Кредит   311 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

 

№ 

з/п 

Кореспонденція 

рахунків Зміст господарської операції 

Дебет Кредит 

1 301 311  

2 311 361  

3 632 312  

4 641 311  

5 311 50  
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6 661 311  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Варіант 15 
                       

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Визначення і класифікація запасів. Оцінка 

запасів. 

2. Організація складського обліку і звітності. 

3. Документальне оформлення руху запасів 

на складах. 

4. Облік запасів на складах та порядок їх 

збереження. 

 

 

Виробнича ситуація:    

На склад підприємства надійшли матеріальні цінності. Вам 

необхідно визначити суму до оплати та скласти кореспонденцію 

рахунків по цих операціях:  

 

 

№ з/п Зміст виробничої ситуації   

1 
Згідно рахунку-фактури № 7865 на склад підприємства надійшли товари на 

суму  28 800.00 грн., ПДВ – 20%.  

2 
Згідно рахунку-фактури № 9076 на склад підприємства надійшли малоцінні та 

швидкозношувані предмети на суму  36 200.00 грн., ПДВ – 20%.  

3 
Згідно рахунку-фактури № 1328 на склад підприємства надійшли  запасні 

частини на суму  4 560.00 грн., в т. ч. ПДВ – 20%.  

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ 

з/п 
Зміст господарської операції Сума 

Кореспонденція 

рахунків  

Дебет Кредит 
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Варіант 16 

 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ 

«Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Економічний зміст малоцінних та 

швидкозношуваних предметів, їх 

класифікація і оцінка. 

2. Облік надходження і вибуття МШП, 

їх документальне оформлення. 

3. Порядок списання МШП. 

4. Синтетичний і аналітичний облік 

МШП. 

  

 

 

 

 

Виробнича ситуація:  

Визначте, яким документом буде оформлена кожна господарська 

операція з руху малоцінних та швидкозношуваних предметів : 

 

№ 

господарської 

операції 

Зміст господарської операції Вид документу 

1 Зі складу на тваринницьку ферму 

цього ж підприємства відпущені 

МШП, а саме: халати, фартухи, 

косинки.  

 

1. Акт списання МШП 

2. Накладна   

(внутрігосподарського 

призначення) 

3. Рахунок-фактура 

2 На тваринницькій фермі 

підприємства списані МШП, а саме: 

халати, фартухи, косинки. 

1. Акт списання МШП 

2. Рахунок-фактура  

  3.   Накладна 

3 На склад підприємства надійшли від 

постачальника МШП, а саме: халати, 

фартухи, косинки.  

 

1. Накладна 

(внутрігосподарського 

призначення) 

2. Рахунок-фактура    

3. Акт списання МШП 
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Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

№ 

господарської 

операції 

Зміст виробничої ситуації Відповідь 

(назва документу) 

1.     

2.    

3.    

 

Варіант 17 
 

                      

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Загальне поняття про торгівельну діяльність. 

2. Ціна, її види. Торгова націнка. 

3. Документальне оформлення надходження і 

реалізації товарів. 

4. Синтетичний та аналітичний облік товарів.   

 

 

Виробнича ситуація:   

На склад підприємства надійшли товари від постачальника. 

Вам необхідно визначити, яка із запропонованих сум до оплати 

визначена правильно. 

 

 

Ситуація   1 

Зміст господарської операції Сума до оплати 

 Згідно рахунку-фактури № 4855 на склад підприємства 

надійшли товари від постачальника на суму  28 800.00 грн., ПДВ – 

20% (суму визначити) 

1. 28 800.00 

2. 34 560.00 

3. 23 040.00 

 

Ситуація   2 

Зміст господарської операції Сума до оплати 

 Згідно рахунку-фактури № 2165 на склад підприємства 

надійшли товари від постачальника на суму 28 800.00 грн., в тому 

числі ПДВ – 20% (суму визначити) 

1. 24 000.00 

2. 28 800.00  

3. 34 560.00  

 

 Ситуація   3 

Зміст господарської операції Сума до оплати 

 Згідно рахунку-фактури № 6785 на склад підприємства 

надійшли товари від постачальника на суму  28 800.00 грн., ПДВ – 

5760.00 грн.    

1. 23 040.00  

2. 34 560.00  

3. 28 800.00 

 

Ситуація   4 

Зміст господарської операції Сума до оплати 

 Згідно рахунку-фактури № 857 на склад підприємства      1.   21 060.00  
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надійшли товари від постачальника на суму  17 300.00 грн., в тому 

числі транспортні витрати – 300.00 грн., ПДВ – 3460.00 грн.     

 2.   20 760.00 

     3.   20 460.00 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ 

ситуації 
Зміст господарської операції 

Відповідь 

(Сума до оплати)  

   

   

 
Варіант 18 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Основні засоби, їх характеристика і 

класифікація.  

2. Оцінка основних засобів. 

3. Джерела надходження основних засобів, 

та їх документальне оформлення. 

4.  Синтетичний та аналітичний облік 

надходження основних засобів. 

  

Виробнича ситуація:   

Ситуація    1 

Підприємство придбало основні засоби в обмін на подібні активи. По 

якій вартості вони будуть оцінені? 

а) первісній; 

б) справедливій; 

в) ліквідаційній; 

г) залишковій. 

Ситуація    2 

Підприємство придбало основні засоби від постачальника. По якій вартості вони 

будуть оцінені? 

а) первісній; 

б) справедливій; 

в) переоціненій (відновлена вартість); 

г) залишковій. 

Ситуація    3 

На підприємство надійшли основні засоби як внесок до статутного капіталу. По якій 

вартості вони будуть оцінені? 

а) первісній; 

б) справедливій; 

в) ліквідаційній; 

г) залишковій. 

 Ситуація    4 

Фізична особа подарувала дитячому будинку комп’ютер. По якій вартості він буде 

зарахований на баланс установи? 

а)  переоціненій (відновлена вартість); 

б)  справедливій; 

в)  первісній; 

г)  залишковій. 
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Відповідь оформити у таблиці за такою формою: 

№ 

ситуації 
Зміст господарської операції 

Відповідь 

(а, б, в чи г)   

   

   

   

   

Варіант 19 
                      

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Визначення та склад  необоротних активів згідно із 

П(с)БО 7 “Основні засоби”. 

2. Причини вибуття основних засобів та порядок їх 

списання з балансу. 

3. Оформлення первинних документів на списання 

основних засобів та інших необоротних активів. 

4. Синтетичний та аналітичний облік вибуття 

основних засобів.  

  Виробнича ситуація:   

Ситуація   1 

При інвентаризації постійно діюча комісія виявила виробниче 

обладнання, яке не повністю амортизоване але малопродуктивне.  

Яке рішення ви повинні прийняти: 

а)  залишити в експлуатації, так як строк використання його ще не 

закінчився; 

б)  списати його з балансу, як морально застаріле;  

в)  припинити нараховувати на нього амортизацію; 

 Ситуація  2 

В ремонтній майстерні при списанні токарного станка комісія визначила, що окремі 

деталі можуть бути використані на потреби майстерні. Яке рішення ви повинні 

прийняти: 

а)  знищити весь об’єкт в присутності комісії; 

б)  оприбуткувати, як запасні частини, металобрухт та інші матеріали; 

в) передати зав. майстернею для використання і не ставити на облік так як об’єкт 

основних засобів уже списаний; 

Ситуація  3 

Серед причин, з яких провадиться ліквідація будівель, споруд, обладнання, приладів,   

транспортних засобів, інвентарю та інших об’єктів основних засобів підприємств та 

організацій, можна виділити такі: 

а)    фізичний та моральний знос; непридатність до подальшого використання; 

б)    знос будівель, споруд, зруйнованих із часом; пошкодження внаслідок аварії або 

стихійного лиха (за умови, що їх відновлення неможливе або економічно 

недоцільне і вони не можуть бути реалізовані); 

в)   усі вище перераховані причини. 

Ситуація 4  

При інвентаризації виявили на  складі системний блок застарілої моделі, який не 

рахується на балансі підприємства. Яке рішення ви повинні прийняти: 

а) записати в окремий інвентаризаційний опис і оприбуткувати по справедливій 

вартості 
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б)  доповісти керівнику підприємства; 

в)  знищити в присутності комісії. 

 Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

№ 

ситуації 
Зміст господарської операції 

Відповідь 

(а, б, в чи г)   

   

   

   

   

Варіант 20 
 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Амортизація основних засобів згідно 

П(С)БО 7 “Основні засоби” 

2. Основні методи нарахування амортизації. 

3. Відображення в обліку нарахування 

амортизації. Характеристика рахунку. 

4. Синтетичний та аналітичний облік 

амортизації (зносу) основних засобів.  

 

 

 

Виробнича ситуація:   

Вам доручили вести контроль за обліком основних засобів. Визначте, яке 

рішення ви повинні прийняти у кожній виробничій ситуації. 

  

Ситуація   1 

На підприємство надійшли основні засоби 2 квітня поточного року. 

 З якого періоду ви почнете нараховувати амортизацію? 

а)  з 3 квітня поточного року; 

б)  з 1 травня поточного року; 

в)   з наступного кварталу;  

 

Ситуація   2 

Згідно акта ліквідації на підприємстві 15 квітня поточного року списанні основні 

засоби. Поясніть коли слід припинити нарахування зносу (амортизації) на списанні  

основні засоби? 

а)  з 16 квітня поточного року; 

б)  з 1 травня поточного року; 

в)   з наступного кварталу; 

 

Ситуація  3 

На балансі підприємства рахуються такі види основних засобів: будівлі і споруди; 

земельні ділянки; транспортні засоби; багаторічні насадження;); інструменти.   

На які види основних засобів амортизація не нараховується: 

а)   будівлі і споруди, транспортні засоби, інструменти;  

б)   земельні ділянки; 

в)   земельні ділянки та багаторічні насадження; 
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Виберіть відповідь, яку ви вважаєте  правильною у кожній  запропонованій ситуації і 

запишіть у таблиці за такою формою: 

 

 № 

ситуації 
Зміст господарської операції 

Відповідь 

(а, б, в чи г)   

   

   

   

   

Варіант 21 
 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Службове відрядження та його 

документальне оформлення.  

2. Види відрядних витрат та порядок їх 

відшкодування. 

3. Звіт про використання коштів, наданих на 

відрядження або під звіт, порядок його 

складання та подання. 

4. Синтетичний та аналітичний облік 

розрахунків з підзвітними особами. 

 

Виробнича ситуація:   

Визначте, яке рішення ви повинні прийняти у кожній виробничій ситуації. 

 

Завдання  1 

Менеджер підприємство Стасюк В. П. був у відрядженні з 9 по 17 

квітня  поточного року. Після повернення склав Звіт про 

використання коштів, наданих на відрядження, який здав у 

бухгалтерію 23 квітня. 

 Як будуть відшкодовані йому відрядні витрати? Обґрунтуйте свою 

відповідь. 

  

 Завдання 2 

Заступник директора Коваль О. С. після повернення із відрядження здав у 

бухгалтерію Звіт про використання коштів, наданих на відрядження до якого додав 

дублікат квитанції про його проживання в готелі та оригінал проїзних квитків до 

місця відрядження і назад.   

Як будуть відшкодовані  відрядні витрати 

працівнику?  Обґрунтуйте свою відповідь. 

 

 Завдання 3 

Працівник підприємства Федорчук С. Т.  був 

відряджений у м. Рівне 17 квітня поточного року 

і у той же день повернувся назад. 

 Чи будуть йому відшкодовані добові і у якому 

розмірі?  Обґрунтуйте свою відповідь. 
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Варіант 22 
 

               

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Відпустки та порядок їх надання.  

2. Види відпусток.  

3. Методика нарахування відпускних. 

4. Резерв відпусток та порядок його створення.  

  

 

 

 

                                                                                      

Виробнича ситуація:   

 

Варіант   1 

Економіст підприємства відпрацювавши 5 місяців після закінчення 

вищого учбового закладу звернувся із заявою про надання йому 

щорічної відпустки. 

Чи будуть нараховані йому відпускні?  (Дати пояснення) 

 

Варіант   2 

Випускник професійно-технічного навчального закладу денної форми навчання 

відпрацювавши 4 місяці звернувся з заявою про надання  щорічної відпустки. 

Чи будуть нараховані йому відпускні?  (Дати пояснення) 

 

Варіант   3 

Завідуючий складом відпрацювавши на підприємстві 1 рік 2 місяці, звернувся із заявою 

про надання йому  щорічної відпустки. 

Чи будуть нараховані йому відпускні?   (Дати пояснення) 
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Варіант 23 
 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ 

«Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Основні причини втрати 

працездатності.  

2. Порядок нарахування допомоги у 

зв’язку з втратою працездатності. 

3. Стаж роботи і його вплив на суму 

нарахованої  допомоги у зв’язку з 

втратою працездатності. 

4. Відображення в обліку сум 

нарахованої  допомоги у зв’язку з 

втратою працездатності. 

Виробнича ситуація:   

 

Варіант   1 

Працівник здав у бухгалтерію листок з тимчасової непрацездатності у 

якому зазначено, що він одержав травму у стані алкогольного сп’яніння. 

Як йому будуть нараховані лікарняні і за рахунок яких коштів? (Дати 

пояснення) 

 

Варіант   2 

Працівник одержав травму на виробництві. 

Як йому будуть нараховані лікарняні і за рахунок яких коштів? (Дати пояснення) 

 

Варіант   3 

Робітниця здала у бухгалтерію листок з тимчасової непрацездатності у зв’язку з 

вагітністю та пологами. Стаж її роботи – 2 роки. 

 У якому розмірі їй будуть нараховані декретні? Чи впливає стаж роботи на розмір 

допомоги? (Дати пояснення) 
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Варіант 24 
                    

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Види утримань та відрахувань із заробітної 

плати.  

2. Порядок утримання податку з доходів 

фізичних осіб. 

3. Податкова соціальна пільга. Хто має право 

на її застосування? 

4. Порядок визначення суми до видачі на 

руки.  

  

 

Виробнича ситуація:   

 

 

Завдання  1 

На підприємстві працює мати трьох дітей віком до 18 років. У 

якому розмірі буде застосована податкова соціальна пільга? 

а)   100 % 

б)   150 % 

в)   200 % 

г)  соціальна пільга не буде застосована. 

 

Завдання    2 

За звітний податковий місяць заробітна плата працівника перевищує 10-

тикратний розмір мінімальної заробітної плати. У якому розмірі з нього буде 

утриманий податок з доходів фізичних осіб? 

а)   15 % 

б)   18 % 

в)   20 % 

г)  податок не буде утримуватись. 

 

Завдання     3 

На підприємстві працює інвалід ІІ групи.   У якому розмірі буде застосована 

податкова соціальна пільга? 

а)   100 % 

б)   150 % 

в)   200 % 



28 

 

г)  соціальна пільга не буде застосована. 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

Зміст виробничої ситуації 
Відповідь 

(а, б, в чи г)   

   

  

  

 

 

Варіант 25 
                     

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Загальні поняття про працю та її оплату. 

Нормативні джерела для нарахування 

заробітної плати. 

2. Основні завдання обліку праці та її оплати.  

3. Робочий час і його тривалість. 

4. Облік  використання  робочого  часу. 

Табель обліку робочого часу, основні його 

реквізити. 

 

 

Виробнича ситуація:   

Ви очолюєте відділ праці та оплати в бухгалтерії. 

Дайте відповідь на питання. 

№ з/п Зміст питання Варіант відповіді 

1  Для нарахування відпускних необхідно 

підрахувати заробітну плату за такий 

відпрацьований період: 

1. За 3 попередні місяці 

2. За 6 попередніх місяців 

3. За 12 попередніх місяців 

 

2 На основі якого документу нараховують 

заробітну плату працівникам з 

погодинною оплатою праці? 

1. Листок непрацездатності 

2. Табель обліку робочого часу 

3. Наряд на відрядну роботу 

3 Які види утримань не належать до 

обов'язкових?  

1. Податок з доходів фізичних 

осіб;  

2. Профспілкові внески;  

3. За виконавчими 

документами по рішенню 

судових органів 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 
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№ з/п Зміст виробничої ситуації 
Варіант 

відповіді 

    

   

   

 

 

  

 

 

 

 Варіант 26 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Форми і системи оплати праці.  

2. Фонд оплати праці та його склад.  

3. Первинні документи з обліку затрат часу і їх 

оплати, та порядок їх складання. 

4. Синтетичний та аналітичний облік праці та її 

оплати.  

 

 

    Виробнича ситуація:   

Після нарахування заробітної плати та проведених утримань із неї, 

вам необхідно визначити кореспонденцію рахунків, якою буде 

оформлена кожна із наведених господарських операцій. 

 

 

 

 

№ з/п Зміст  операції Варіант відповіді 

1 Нарахована заробітна плата працівникам 

апарату управління 

1. Дт  661      Кт  92    

2. Дт   92       Кт  661  

3. Дт   91       Кт  661   

2 Нараховані відпускні працівникам 

кондитерського цеху за рахунок створеного 

резерву відпусток 

1. Дт  231      Кт  661   

2. Дт  471      Кт  661  

3. Дт  231      Кт  471   

3 Утримано податок з доходів фізичних осіб   1. Дт  661      Кт  651    

2. Дт  661      Кт  641  

3. Дт  641      Кт  661     

4 Видана із каси заробітна плата працівникам 

пекарні 
1.   Дт  231      Кт  661    

2.   Дт  661      Кт  301  

3.   Дт  301      Кт  661     

 

 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 
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№ з/п Зміст операції Варіант відповіді 

1    

2   

3   

4   

 

 
 

 

Варіант 27 
                 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Визначення, оцінка і функції власного капіталу.  

2. Статутний капітал та джерела його 

формування. 

3. Документування операцій з руху статутного 

капіталу. 

4. Синтетичний та аналітичний облік статутного 

капіталу. 

 

 

Виробнича ситуація:   

Вам необхідно визначити кореспонденцію рахунків по 

господарських операціях, які були здійснені на підприємстві,  а 

саме: 

 

№ з/п  Зміст  операції Варіант відповіді 

1 Фізичною особою передані на баланс 

новоствореного підприємства основні засоби 

як внесок у статутний капітал 

 

1. Дт 10      Кт  40    

2. Дт 10      Кт  46 

      Дт 46      Кт  40 

3. Дт 10      Кт  42   

2 Списано основні засоби за рахунок 

нарахованого зносу   

1. Дт  10     Кт  13   

2. Дт  13     Кт  10  

3. Дт  23     Кт  10   

3 Частину прибутку при розподілі зараховано до 

резервного капіталу 
1. Дт  44     Кт  42    

2. Дт  44     Кт  43  

3. Дт  43     Кт  44    

4 Відображено зареєстрований статутний 

капітал 
1. Дт  46     Кт  40    

2. Дт  44     Кт  40  

3.   Дт  40     Кт  46    

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

№ з/п Зміст операції Відповідь 

1    
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2   

3   

4   

 

    
 

 

 

 

 

 

 

Варіант 28 

 

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Визнання витрат виробництва, їх склад та 

класифікація. 

2. Прямі та непрямі витрати. 

3. Основні елементи витрат виробництва. 

4. Собівартість продукції, та визначення 

вартості одиниці продукції. 

 

 

 

Виробнича ситуація:   

Вам необхідно визначити, який варіант відповіді правильний: 

 

Завдання  1 

До складу собівартості продукції не включаються такі витрати: 

 а)  загальновиробничі; 

 б) адміністративні; 

 в) прямі виробничі. 

 

Завдання  2 

Облік прямих виробничих витрат ведеться на рахунку: 

 а)  91 "Загальновиробничі витрати"; 

 б)  23 "Виробництво"; 

 в)  901 "Собівартість реалізованої готової продукції 

 

Завдання  3 

Калькуляція — це: 

 а)  групування витрат за статтями; 

 б) обчислення собівартості одиниці продукції за встановленою номенклатурою 

витрат; 

 в)  групування витрат виробництва за елементами. 

 

Завдання 4 

Непрямі виробничі витрати – це: 
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 а)  всі витрати згруповані  за статтями; 

 б)  витрати пов’язані з виробництвам одного виду продукції; 

 в)  витрати пов’язані з виробництвам кількох видів продукції; 

 Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

№  

завдання 
Зміст операції Відповідь 

    

   

   

   

 

 

 Варіант 29 

                

 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Поняття про доходи і витрати 

підприємства. 

2. Характеристика рахунків призначених для 

обліку доходів. 

3. Характеристика рахунків призначених для 

обліку витрат.  

4. Синтетичний та аналітичний облік доходів 

і витрат підприємства.  

   

 

Виробнича ситуація:   

В облікових регістрах  відображені бухгалтерські проводки по 

господарських операціях. 

Вам необхідно на основі наведеної кореспонденції рахунків 

записати зміст кожної господарської операції : 

  

 

 № з/п 

Кореспонденція рахунків  
Зміст господарської операції 

Дебет Дебет 

1 26 23 ? 

2 901 26 ? 

3 92 66 ? 

4 361 701 ? 

 

 

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

№ з/п 
Кореспонденція рахунків  

Зміст господарської операції 

Дебет Дебет 
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Варіант 30 
 

Ви працюєте обліковцем, касиром ВАТ «Сатурн». 

Вам пропонується: 

Описати: 

1. Звітність, її види та призначення. 

2. Форми  фінансової звітності.  

3. Баланс, його будова і зміст. 

4. Порядок складання, подання й 

оприлюднення фінансової звітності. 

 

 

 

Виробнича ситуація:   

Перед складанням фінансової звітності вам необхідно вирішити наступні питання: 

 Завдання   1 

Метою складання фінансової звітності є: 

 а)  звіт перед податковими органами; 

 б)  внутрішні потреби; 

 в)  надання інформації користувачам; 

 г)  надання інформації керівнику. 

Завдання   2 

Що не входить до складу фінансових звітів? 

а)  Звіт про власний капітал;        

б)  Звіт директора акціонерам;    

в)  Баланс; 

г)  Звіт про фінансові результати. 

 

Варіант   3 

Що з переліченого не відображається у балансі? 

а)  активи;        

г)  доходи; 

б)  зобов’язання;          

в)  власний капітал. 

 

Варіант  4 

Що з переліченого не відображається у звіті про фінансові результати? 

а)  прибуток; 
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б)  власний капітал;  

в)  доходи;        

г)  витрати.       

  

Відповідь оформити у таблиці за такою формою 

№ з/п Зміст питання 
Варіант відповіді  

(а, б, в чи г) 

    

   

   

   

= 


