
ОЛІМПІАДА З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ СЕРЕД СТУДЕНТІВ 
КОЛЕДЖІВ І ТЕХНІКУМІВ 

 

Тестові завдання 1-го рівня складності (по 1 балу) 
Використання якого методу бухгалтерського обліку забезпечує виявлення 
неоприбуткованих товарно-матеріальних цінностей? 
а) калькуляція 
б) інвентаризація 
в) документування 
г) подвійний запис 
 
До власних джерел фінансування активів відносять: 
а) додатковий капітал 
б) довгострокова позика банку 
в) кредиторська заборгованість за надані послуги 
г) кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом 
 
Нерозподілений прибуток відображається в Балансі (Звіті про фінансовий стан): 
а) в активі 
б) в пасиві 
в) не відображається у цьому звіті 
г) додатковим рядком поза активом та пасивом 
 
В аналітичному обліку використовують такі види вимірників: 
а) натуральні та грошові 
б) трудові та натуральні 
в) грошові та трудові 
г) трудові, натуральні, грошові 
 
При нарахуванні заробітної плати об’єкт оподаткування податком з доходів 
фізичних осіб визначається як: 
a) сума заробітної плати, яка зменшена на суму єдиного соціального внеску, який 
справляється з найманої особи 
б) нарахована сума заробітної плати, зменшена на суму податкової соціальної 
пільги, єдиного соціального внеску, який справляється за рахунок доходу 
найманої особи 
в) сума заробітної плати, зменшена на суму військового збору та на величину 
податкової соціальної пільги 
г) сума заробітної плати, зменшена на величину податкової соціальної пільги (за її 
наявності) 
 
Підприємство перерахувало постачальнику аванс за товар, який буде отримано 
через місяць. Така операція призведе до виникнення: 
а) довгострокової кредиторської заборгованості 
б) поточної кредиторської заборгованості 
в) довгострокової дебіторської заборгованості 
г) поточної дебіторської заборгованості 
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До залучених джерел фінансування діяльності підприємства відносять: 
а) зареєстрований капітал 
б) довгострокова позика банку 
в) дебіторська заборгованість 
г) резервний капітал 
 
Причеп до вантажного автомобіля, який експлуатується на підприємстві, в 
бухгалтерському обліку відображають у складі: 
а) запасів 
б) товарів 
в) основних засобів 
г)нематеріальних активів 
 
До фонду додаткової заробітної плати відносять: 
а) оплату праці за час перебування у відрядженні 
б) індексацію заробітної плати 
в) величину посадового окладу, нарахованого відповідно до відпрацьованого часу 
г) оплату за виготовлену продукцію, що є браком не з вини працівника 
 
Який вплив на Баланс має наявність на підприємстві неоплаченого капіталу: 
а) зменшує величину зареєстрованого капіталу; 
б) збільшує величину власного капіталу; 
в) зменшує величину власного капіталу; 
г) не впливає на баланс підприємства. 
 
Громадянин виховує 3-х дітей віком до 18-ти років. Який розмір податкової 
соціальної пільги застосовується у даному випадку: 
а) 50 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну дитину 
б) 100 % розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи на кожну 
дитину 
в) 50 % розміру мінімальної заробітної плати на одну дитину 
г) 100 % розміру мінімальної заробітної плати на одну дитину 
 
Підзвітна особа зобов’язана відзвітуватись за зняту в банкоматі готівку з 
корпоративної картки під час відрядження в такі терміни: 
а) до закінчення третього банківського дня після завершення відрядження 
б) до закінчення п’ятого банківського дня після завершення відрядження 
в) до закінчення десяти банківських днів після завершення відрядження 
г) терміни звітування не регламентовані 
 
Яке джерело інформації містить комерційну таємницю підприємства та не 
подається зовнішнім користувачам: 
а) фінансова звітність 
б) статистична звітність 
в) податкова звітність 
г) управлінська звітність 



 
Який з методів нарахування амортизації не можна використовувати при 
розрахунку витрат для цілей оподаткування податком на прибуток? 
а) метод зменшення залишкової вартості 
б) метод прискореного зменшення залишкової вартості 
в) кумулятивний метод 
г) виробничий метод 
 
Підставою для нарахування податкового кредиту з ПДВ без отримання податкової 
накладної є: 
а) платіжне доручення; 
б) касовий чек, який містить перелік поставлених товарів та розмір податку на 
суму 500 грн. в т.ч. ПДВ; 
в) акт виконаних робіт; 
г) транспортний квиток, рахунок з готелю. 
 
До необоротних активів не відносять: 
а) автонавантажувач 
б) бухгалтерську комп’ютерну програму 
в) тверде паливо 
г) реальні інвестиції 
 
Податковий кредит – це: 
а) сума податку на додану вартість, одержана (нарахована) платником податку в 
звітному (податковому) періоді 
б) сума, на яку платник податку на додану вартість має право зменшити податкове 
зобов’язання звітного (податкового) періоду 
в) суми коштів, які на певну дату надійшли до відповідного бюджету від 
юридичних осіб (їх філій, відділень, інших відокремлених підрозділів, що не 
мають статусу юридичної особи) або фізичних осіб (які мають статус суб’єктів 
підприємницької діяльності або не мають такого статусу) 
г) сума, на яку платник податку може зменшити податковий кредит звітного 
періоду 
 
Транспортно-заготівельні витрати, які виникають при придбанні матеріалів: 
а) відносяться до витрат періоду 
б) додатково включаються в собівартість реалізованої продукції 
в) включаються в первісну матеріалів за методом FIFO 
г) включаються в первісну матеріалів за методом прямого підрахунку або 
середнього відсотка 
 
Витрати на проведення аудиту фінансової звітності відносяться до: 
а) загальновиробничих витрат 
б) адміністративних витрат 
в) витрат на збут 
г) інших операційних витрат 
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Громадянин, що працює одночасно на декількох підприємствах, має право 
одержувати податкову соціальну пільгу: 
a) на всіх цих підприємствах, за умови, що він надав відповідні заяви 
б) на жодному з підприємств 
в) лише за основним місцем роботи 
г) лише на одному з них, за умови, що він надав відповідну заяву 
 
Що з наведеного нижче не утримується із заробітної плати відповідно до чинного 
законодавства чи інших документів: 
а) єдиний соціальний внесок 
б) податок з доходів фізичних осіб 
в) військовий збір 
г) профспілкові внески 
 
Датою виникнення податкового зобов'язання з податку на додану вартість є: 
а) дата відвантаження продукції або дата отримання коштів від покупців (першої 
події) 
б) дата здійснення попередньої оплати при придбанні продукції (робіт, послуг) 
в) дата погашення заборгованості за відвантаженою продукцією, послугами, 
виконаними роботами 
г) дата укладення договору купівлі-продажу  продукції (товарів, робіт, послуг) 
 
ТОВ «Казка» закуповує цукерки та допоміжні матеріали і формує з них букети, 
які продає. На якому рахунку повинні обліковуватись готові для продажу букети? 
а) 23 «Виробництво» 
б) 26 «Готова продукція» 
в) 27 «Продукція сільськогосподарського виробництва» 
г) 28 «Товари» 
 
Платник ПДВ передає майно в операційну оренду. Що є об'єктом оподаткування 
ПДВ? 
а) вартість переданого в оренду майна 
б) орендна плата, визначена договором оренди 
в) лише кошти, які фактично надійдуть після виставлених рахунків 
г) така операція не оподатковується ПДВ 
 
В момент безоплатного отримання основного засобу у підприємства виникне: 
а) дохід 
б) капітал в дооцінках 
в) додатковий капітал 
г) прибуток 
 
Сума лікарняних, які оплачуються Фондом з тимчасової втрати працездатності, 
обліковуються на рахунку: 
а) 651 «За розрахунками із загальнообов’язкового державного соціального 
страхування» 
б) 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» 



в) 377 «Розрахунки з іншими дебіторами» 
г) 378 «Розрахунки з державними цільовими фондами» 
 
Брак, який виник в процесі виробництва не з вини працівника, списується на: 
а) загальновиробничі витрати 
б) адміністративні витрати 
в) витрати на збут 
г) інші операційні витрати 
 
До оборотних активів підприємства не відносять: 
а) бібліотечні фонди 
б) будівельні матеріали 
в)  електронні гроші 
г) поточні біологічні активи 
 
Порушенням касової дисципліни вважається: 
а) видача грошей по видатковому касовому ордеру 
б) залишок грошей в касі понад ліміт залишків готівки 
в) видача готівки підзвітним особам 
г) видача готівки іншим організаціям 
д) видача готівки працівникам підприємства 
 
До складу первісної вартості виробничих запасів не відносять:  
а) ПДВ якщо підприємство не платник цього податку 
б) вартість виробничих запасів 
в) відсотки за кредит 
г) транспортно-заготівельні витрати 
д) витрати на страхування при перевезенні 
 



Тестові завдання 2-го рівня складності (по 2 бали) 
 
Підприємство, яке функціонує на загальній системі оподаткування та є платником 
ПДВ, розглядає чотири способи придбання канцтоварів (номенклатура товарів в 
усіх способах однакова). Необхідно визначити який зі способів придбання 
канцтоварів найбільш економічно обґрунтований. 
а) у фізичної особи підприємця, який сплачує єдиний податок за ставкою 5% за 
9500 грн. з оформленням відповідних первинних документів 
б) на ринку «Північний» без підтверджувальних документів за 7000 грн. 
в) у приватного підприємства, яке знаходиться на загальній системі 
оподаткування та є платником ПДВ за 10800 грн. (в т.ч. ПДВ) 
г) через підзвітну особу за готівку у супермаркеті, яке знаходиться на загальній 
системі оподаткування та є платником ПДВ за 10200 грн. (в т.ч. ПДВ) з 
оформленням відповідних первинних документів 
 
Визначити величину власного капіталу на основі інформації про залишки на 
рахунках: 
40 «Зареєстрований (пайовий) капітал» - 100000 грн. 
41 «Капітал у дооцінках» - 10000 грн. 
42 «Додатковий капітал»  - 15000 грн. 
43 «Резервний капітал» - 5000 грн. 
442 «Непокриті збитки» - 1000 грн. 
45 «Вилучений капітал» - 10000 грн. 
48 «Цільове фінансування і цільові надходження» - 20000 грн. 
а) 119000 грн. 
б) 161000 грн. 
в) 141000 грн. 
г) 131000 грн. 
 
Яку систему оподаткування краще обрати підприємству для отримання 
найбільшого чистого фінансового результату (розширення обсягів діяльності не 
передбачається)? З урахуванням нижченаведених умов: 
- всі розрахунки проводяться грошовими коштами своєчасно (у одному звітному 
періоді); 
- надходження від реалізації товарів становлять 900 тис. грн. (в т.ч. ПДВ, за умови 
якщо підприємство є платником цього податку); 
- витрати на купівлю товарно-матеріальних цінностей, які списуються у звітному 
періоді, становлять 600 тис. грн. (в т.ч. ПДВ); 
- інші витрати (які не містять ПДВ) – 180 тис. грн. 
а) загальна система оподаткування без сплати ПДВ; 
б) загальна система оподаткування з сплатою ПДВ; 
в) спрощена система оподаткування без сплати ПДВ; 
г) спрощена система оподаткування з сплатою ПДВ. 
 
Визначити величину оборотних активів на основі інформації про залишки на 
рахунках: 
282 «Товари в торгівлі» - 225000грн. 



285 «Торгова націнка» - 50000грн. 
17 «Відстрочені податкові активи» - 8000 грн. 
20 «Виробничі запаси» - 150000 грн. 
36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» - 160000 грн. 
38 «Резерв сумнівних боргів» - 10000 грн. 
31 «Рахунки в банках» - 30000 грн. 
а) 625000 грн. 
б) 325000 грн. 
в) 513000 грн. 
г) 505000 грн. 
 
Фінансові результати діяльності підприємства за 2018 рік наведені нижче: 
- 1 квартал – прибуток 20000 грн. 
- 2 квартал – збиток 1000 грн. 
- 3 квартал – прибуток 10000 грн. 
- 4 квартал – збиток 2000 грн. 
Яку суму податку на прибуток необхідно сплатити підприємству за рік? 
а) 5400 грн. 
б) 5220 грн. 
в) 4860 грн. 
г) 4200 грн. 
 

 

 


