
БАЗА ЗАВДАНЬ-2021 

ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ  

ДО ОБЛАСНОЇ ОЛІМПІАДИ З ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ 

 

І РІВЕНЬ  

(одна правильна відповідь) 
 

1. Відображено вартість основних засобів за договором постачання: 

а) Д-т 142  К-т 152; 

б) Д-т 152  К-т 63; 

в) Д-т 101  К-т 152; 

г) Д-т 10    К-т 63.  

2. Первісна вартість безоплатно отриманих основних засобів дорівнює їх:  

а) справедливій вартості на дату отримання;  

б) залишковій вартості на дату отримання;  

в) ліквідаційній вартості;  

г) вартості, що амортизується. 

3. Відображено суму консультаційних, транспортних послуг та інших 

витрат, пов’язаних з придбанням основних засобів: 

а) Д-т 142  К-т 152; 

б) Д-т 152  К-т 63; 

в) Д-т 152  К-т 685; 

г) Д-т 10    К-т 63.  

4. Відображено вартість безоплатно одержаних основних засобів: 

а) Д-т 424  К-т 745; 

б) Д-т 152  К-т 424;  

в) Д-т 101  К-т 424;  

г) Д-т 424  К-т 151.  

5. Одержано об’єкт основних засобів як внесок до зареєстрованого 

капіталу (якщо об’єкт не потребує монтажу): 

а) Д-т 46 К-т 101; 

б) Д-т 10 К-т 46; 

в) Д-т 152 К-т 46; 

г) Д-т 46 К-т 112. 

6. Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів відображається 

бухгалтерською проводкою: 

а) Д-т 10    К-т 423; 

б) Д-т 793  К-т 975; 

в) Д-т 10    К-т 41; 

г) Д-т 975  К-т 10. 

7. П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачає здійснювати переоцінку 

основних засобів на дату балансу, якщо їх залишкова вартість 

відрізняється від справедливої: 

а) більше, як на 30%; 

б) менше, як на 10%; 
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в) суттєво відрізняється; 

г) більше, як на 25%. 

8. Списання залишкової вартості основних засобів при їх реалізації 

відображається бухгалтерською проводкою: 

а) Д-т  976  К-т 10; 

б) Д-т 10     К-т 977; 

в) Д-т 977   К-т 10; 

г) Д-т 943   К-т 10. 

9. Яким основним документом оформляється зарахування об’єктів до 

складу основних засобів та введення їх в експлуатацію: 

а) акт на списання основних засобів; 

б) акт на оприбуткування приплоду тварин; 

в) акт введення в експлуатацію основних засобів;  

г) акт приймання-передачі (внутрішнього переміщення) основних 

засобів. 

10. За якою оцінкою основні засоби включаються до валюти балансу: 

а) первісною вартістю; 

б) залишковою вартістю; 

в) переоціненою вартістю; 

г) відновлювальною вартістю. 

11. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про запаси визначає: 

а) П(С)БО № 7 

б) П(С)БО № 8 

в) П(С)БО № 9 

г) Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» 

12. Інструменти, спецодяг, канцелярські прилади, постільні речі, 

господарський інвентар  тощо, строк корисного використання  яких не 

більше одного року, належать до: 

а) основних засобів 

б) виробничих запасів 

в) малоцінних та швидкозношуваних предметів 

г) інших необоротних матеріальних активів 

13. Очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за 

вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та 

реалізацію: 

а) первісна вартість 

б) справедлива вартість 

в) чиста вартість реалізації запасів 

г) ліквідаційна вартість 

14. Запаси зараховуються на баланс підприємства:  

а) за ринковою вартістю 

б) за первісною вартістю 
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в) за залишковою вартістю 

г) немає вірної відповіді 

15. Отримані як внесок до статутного капіталу запаси оцінюють за:  

а) за нормативною собівартістю  

б) справедливою вартістю, узгодженою засновниками  

в) середньозваженою собівартістю  

г) купівельною ціною  

16. Запис Д-т 22 К-т 372 означає:  

а) видано спецодяг підзвітній особі 

б) оприбутковано малоцінні необоротні матеріальні активи, придбані  

підзвітною особою 

в) списані МШП 

г) оприбутковані МШП, що надійшли від підзвітних осіб 

17. В якому регістрі матеріально-відповідальна особа відображає 

приймання та відпуск запасів:   

а) звіті про рух матеріальних цінностей 

б) сальдовій відомості 

в) книзі складського обліку 

г) журналі-ордері № 5А та відомості  

18. Оцінка виробничих запасів при їх списанні за методом ФІФО 

передбачає:  
а) за собівартістю кожної одиниці придбання  

б) за собівартістю останніх надходжень  

в) за собівартістю перших надходжень 

г) за нормативною собівартістю  

19. Аналітичний облік виробничих запасів, МШП ведуть у... 

а) звіті про рух матеріальних цінностей та сальдовій відомості 

б) книзі складського обліку 

в) журналі-ордері № 5А с.-г. та відомості 

г) головній книзі 

20. У якому документі визначають результати інвентаризації запасів та 

МШП? 

а) акті ревізії 

б) порівняльній відомості  

в) інвентаризаційному описі  

г) бухгалтерській довідці 

21. Що потрібно віднести до грошових коштів в дорозі? 

а) готівку, яку здано інкасатору банку 

б) готівку, яку матеріально-відповідальні особи здають через поштові 

відділення зв’язку 

в) готівку, яки списали з каси видатковим касовим ордером 

г) відповіді вірні А і Б 
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22. Грошові потоки – це? 

а) сукупність розподілених у часі надходжень і видатків грошових 

коштів та їх еквівалентів, генерованих підприємством у процесі 

господарської діяльності 

б) грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети. 

в) готівка, кошти на рахунках у банках та депозити до запитання. 

г) грошові знаки національної валюти України - банкноти і монети. 

 

23.  Ліміт залишку в касі – це? 

а) початкова сума грошових коштів, яка може знаходитись у касі 

підприємства на початок робочого дня. 

б) не обмежена сума грошових коштів, яка може знаходитись у касі 

підприємства. 

в) шранична сума грошових коштів, яка може знаходитись у касі 

підприємства на кінець робочого дня 

г) платежі готівкою підприємств, підприємців і фізичних осіб між 

собою за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги) і 

за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією. 

24. Ліміт залишку готівки в касі встановлюється? 

а) ДПІ 

б) підприємством 

в) установою банку 

г) вищестоящим органом 

25. Хто на підприємстві несе відповідальність за забезпечення умов 

зберігання та охорону грошей в касі? 

а) керівник 

б) касир 

в) головний бухгалтер 

г) заступник керівника 

26. Кому належить право першого підпису на грошових банківських 

документах? 

а) керівнику господарства 

б) головному бухгалтеру 

в) керівнику, а також службовим особам, уповноваженим керівником 

г) касиру 

27. На яких документах проставляється касиром штамп „Оплачено”? 

а) прибуткових касових ордерах 

б) видаткових касових ордерах 

в) звітах касира 

г) накладних на реалізацію продукції за готівку 

28. Касові документи зберігаються? 

а) протягом 12 місяців 

б) протягом 36 місяців 

в) постійно зберігаються 
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г) не зберігаються 

29. Виписка банку з поточного рахунка — це? 

а) відокремлений документ грошових операцій 

б) письмове підтвердження здійснення окремої господарської операції 

в) зведений документ грошових операцій. 

г) документ для отримання готівки з розрахункового рахунку в банку 

30.  Рахунок, який відкривається для зарахування коштів з метою 

формування статутного капіталу та спільної діяльності з іноземними 

партнерами, називається? 

а) тимчасовим 

б) статутним 

в) іноземним 

г) партнерським 

31. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про дебіторську заборгованість визначає: 

а) П(С)БО № 1 

б) П(С)БО № 6 

в) П(С)БО № 10 

г) П(С)БО № 11 

32. Юридичні та фізичні особи, які внаслідок минулих подій заборгували 

підприємству певні суми грошей, їх еквівалентів або інших активів, – це: 

а) дебітори 

б) кредитори 

в) постачальники 

г) підрядники 

33.  Сума дебіторської заборгованості, яка виникає в ході  нормального 

операційного циклу та буде погашена після дванадцяті місяців з дати 

балансу, – це: 

а) поточна дебіторська заборгованість 

б) довгострокова дебіторська заборгованість 

в) дебіторська заборгованість 

г) чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості 

34. Поточна дебіторська заборгованість за продукцію, товари, послуги, 

щодо якої існує невпевненість її погашення боржником, – це: 

а) поточна дебіторська заборгованість 

б) довгострокова дебіторська заборгованість 

в) дебіторська заборгованість 

г) сумнівний борг 

35. Для обліку розрахунків з покупцями і замовниками призначений 

рахунок… 

а) 36 

б) 37 

в) 38 

г) 63 
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36. Продажна вартість реалізованої продукції покупцям відображається 

за… 

а) дебетом рахунка 36 

б) дебетом рахунка 37 

в) кредитом рахунка 36 

г) кредитом рахунка 37 

37. Суми коштів, які надійшли на рахунки підприємства від покупців 

відображаються за… 

а) дебетом рахунка 36 

б) дебетом рахунка 37 

в) кредитом рахунка 36 

г) кредитом рахунка 37 

38. Строк відрядження працівників підприємств у межах України не 

може перевищувати... 

а) 60 календарних днів 

б) 1 року 

в) 10 календарних днів 

г) 30 календарних днів 

39. Який граничний термін подання Звіту про використання коштів, 

наданих на відрядження або під звіт при поверненні з відрядження, якщо 

аванс був виданий в готівковій формі:  

а) наступного дня 

б) до закінчення п’ятого банківського дня 

в) протягом 10 днів 

г) останнього робочого дня місяця 

40. Визначте кореспонденцію рахунків, за якою відображений дохід 

(виручка) від реалізації продукції покупцям: 

а) Дт  361  Кт 701 

б) Дт  361  Кт 48 

в) Дт  361  Кт 703 

г) Дт  361  Кт 712 

41. Заборгованість підприємства, що виникла внаслідок минулих подій і 

погашення якої призведе до зменшення ресурсів підприємства, що 

втілюють у собі економічні вигоди – це:  

а) зобов’язання 

б) активи 

в) економічна вигода 

г) забезпечення 

42. Методологічні засади формування у бухгалтерському обліку 

інформації про зобов’язання визначає: 

а) П(С)БО № 5 

б) П(С)БО № 10 

в) П(С)БО № 11 

г) П(С)БО № 7 
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43. Зобов’язання, які будуть погашені протягом операційного циклу під-

приємства або протягом дванадцяти місяців, починаючи з дати балансу, 

– це:  

а) забезпечення 

б) цільове фінансування  

в) поточні зобов’язання  

г) довгострокові зобов’язання  

44. Поточні зобов’зання обліковують на рахунках: 

а) 4 класу 

б) 5 класу 

в) 6 класу 

г) 7 класу 

45. Для обліку розрахунків з постачальниками і підрядниками призна-

чений рахунок:  

а) 61 

б) 62 

в) 63 

г) 64 

46. Надходження товарів від постачальників оформляється на підставі: 

а) товарно-транспортної накладної 

б) рахунка-фактури 

в) договору купівлі-продажу 

г) довіреності 

47. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо з 

поточного рахунка перераховано постачальнику за придбані матеріальні 

цінності? 

а) Д-т 31       К-т 631  

б) Д-т 631    К-т 311  

в) Д-т 631     К-т 50  

г) Д-т 631     К-т 60  

48. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо сплачено 

постачальнику за рахунок короткострокових позик? 

а) Д-т 60      К-т 631  

б) Д-т 631    К-т 311  

в) Д-т 631    К-т 50  

г) Д-т 631    К-т 60  

49. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків при погашенні 

короткострокової позики банку з поточного рахунка? 

а) Д-т 601    К-т 311  

б) Д-т 631    К-т 311  

в) Д-т 631    К-т 601  

г) Д-т 311    К-т 601 
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50. Визначити кореспонденцію рахунків при нарахуванні заробітної 

плати загальновиробничому персоналу: 

а) Дт 91 Кт 661 

б) Дт 23 Кт 661 

в) Дт 93 Кт 661 

г) Дт 92 Кт 661 

51. Утримання суми аліментів відображають кореспонденцією рахунків: 

а) Дт 661 Кт 685 

б) Дт 661 Кт 642 

в) Дт 661 Кт 372 

г) Дт 661 Кт 641 

52. Для обліку розрахунків за Єдиним внеском на загальнообов’язкове 

державне соціальне страхування призначено субрахунок... 

а) 651 

б) 652 

в) 655 

г) 654 

53. При нарахуванні заробітної плати об’єкт оподаткування податком з 

доходів фізичних осіб визначається як: 

а) 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) 

54. 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 

55. 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. 

д)  



9 

 

56. Громадянин, що працює одночасно на декількох підприємствах, має 

право одержувати податкову соціальну пільгу: 

а) 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 

57. 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 

58. 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» 

59. Визначити кореспонденцію рахунків за операцією утримано із 

заробітної плати військовий збір: 

а) Дт 661 Кт 641 

б) Дт 661 Кт 642 

в) Дт 661 Кт 651 

г) Дт 661 Кт 643 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

ІІ РІВЕНЬ  

(декілька правильних відповідей) 

 

1. Які з перелічених витрат повинні включатись до первісної вартості 

основних засобів: 

а) суми, що сплачуються постачальникові активу; 

б) суми ввізного мита; 

в) витрати на транспортування, установку та монтаж; 

г) витрати на навчання персоналу; 

д) суми непрямих податків;   

е) витрати зі страхування основних засобів. 

2. До основних засобів відносять: 

а) будівлі, споруди, машини і обладнання, транспортні засоби, 

обчислювальна техніка; 

б) інструменти, господарський інвентар; 

в) сировину і матеріали, тара і тарні матеріали, напівфабрикати; 

г)  запчастини до сільськогосподарської техніки, комплектуючі вироби; 

д) робоча і продуктивна худоба, багаторічні насадження. 

3. П(С)БО 7 «Основні засоби» передбачено такі методи нарахування 

амортизації: 

а) прямолінійний і кумулятивний; 

б) метод зменшення залишкової вартості, метод прискореного 

зменшення залишкової вартості; 

в) податковий метод; 

г) виробничий метод. 

4. Нарахування амортизації основних засобів призупиняється на період: 

а) їх реконструкції; 

б) їх модернізації; 

в) їх добудови; 

г) їх поточного ремонту; 

д) їх консервації. 

5. Виберіть фактичні витрати з яких складається первісна вартість 

запасів, що придбані за плату: 

а) суми, що сплачуються постачальнику 

б) суми ввізного мита 

в) транспортно-заготівельні витрати 

г) проценти за користування позиками 

6. Виберіть витрати, що не включаються до первісної вартості запасів, а 

належать до витрат того періоду, в якому вони були здійснені 

(встановлені): 

а) транспортно-заготівельні витрати  

б) витрати на збут 

в) нестачі запасів 

г) проценти за користування позиками 
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7. Виберіть методи, що застосовуються при відпуску запасів у 

виробництво, продажу та іншому вибутті: 

а) метод ідентифікації 

б) виробничий метод  

в) метод ФІФО 

г) метод середньозваженої собівартості 

8. Виберіть первинні документи по руху виробничих запасів: 

а) товарно-транспортна накладна 

б) лімітно-забірна картка 

в) картка складського обліку 

г) накладна 

9. Якими є основні документи в касі? 

а) цінні папери 

б) грошові документи 

в) ліцензія 

г) готівка в національній та іноземній валюті 

10. Якими з перелічених бухгалтерських документів банківської форми 

безготівкові розрахунки? 

а) платіжними дорученнями 

б) прибутковим касовим ордером 

в) вимогами-дорученнями 

г) договір продажу 

11. Які з тверджень є вірними? 

а) виправлення у касових ордерах заборонені 

б) якщо у касовому ордері є помилка, необхідно її виправити 

в) виправлення у касовому ордері виконуються методом «червоного 

сторно» 

г) якщо у касовому ордері є помилка, необхідно оформити новий 

документ 

12. Які з дій виконує касир по прийому готівки до каси? 

а) перевіряє правильність оформлення прибуткового касового ордеру 

б) приймає грошові кошти у касу 

в) підписує ордер і видає квитанцію 

г) на всіх доданих до ордеру документах ставить штамп «Оплачено» 

13. Визначте види дебіторської заборгованості: 

а) поточна  

б) короткострокова  

в) безнадійна 

г) довгострокова. 

14. Доповніть речення: «Поточна дебіторська заборгованість за 

продукцію, товари, роботи,  послуги  визнається  …….. одночасно з 

визнанням доходу від реалізації продукції, товарів, робіт і послуг та 

оцінюється за …………. вартістю. 
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а) активом 

б) пасивом 

в) первісною 

г) виробничою  

15. На підставі яких документів підтверджується виникнення 

дебіторської заборгованості за рахунком 36 

а) накладна, Акт виконаних робіт 

б) довіреність 

в) виписка банку 

г) договір 

16. Відшкодування проїзду працівника з місця проживання до місця 

роботи, як витрати підзвітної особи можливе, якщо 

а) працівником наданий авансовий звіт на відшкодування з додаванням 

проїзних документів (звіт затверджений керівником підприємства). 

б) керівник підприємства видав наказ про відшкодування проїзду 

працівникам (або певній групі працівників) у зв’язку з виробничою 

необхідністю. 

в) даний вид відшкодування витрат працівників передбачений 

Колективним договором (Галузевою угодою). 

г) працівником надані до відшкодування проїзні документи (з дозволу 

керівника). 

17. Працівник за останню неділю перебував чотири рази в іншому 

населеному пункті. Зазначте випадки, коли ситуацію не можна віднести 

до відрядження 

а) робота працівника має постійний пересувний характер.  

б) відсутній наказ про відрядження.  

в) працівником не надані підтверджувальні проїзні документи. 

г) керівник видав наказ про відрядження працівника, згідно якого 

працівник повинен щодня повертатися з відрядження в свій населений пункт 

(на місце роботи) для звітування.  

18. На підставі яких документів буде проведене відшкодування 

працівнику коштів, витрачених під час відрядження, якщо працівник 

знаходився у відрядженні 2 дні та при поверненні привіз виробничі 

матеріали. 

а) звіт про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт. 

б) накладна. 

в) пояснювальна записка. 

г) розрахунковий чек. 

19. Доповніть речення: «Повернення покупцями продукції призводить в 

обліку до……… та ………» 

а) зменшення доходу від реалізації готової продукції 

б) відображення здійснення вирахування з доходу 

в) зменшення дебіторської заборгованості 
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г) списання собівартості реалізованої готової продукції 

20. Доповніть речення: «Сальдо за рахунком 372 «Розрахунки з 

підзвітними особами» на дату Баланса може відображатись як в 

складі……….. так і в складі ………» 

а) власного капіталу 

б) зобов’язань 

в) оборотних активів 

г) необоротних актвів 

21. Які з перелічених документів не використовуються при 

оприбуткуванні товарно-матеріальних цінностей: 

а) податкова накладна 

б) прибутковий касовий ордер 

в) товарно-транспортна накладна 

г) акт про приймання матеріалів 

22. Які розрахункові документи можна використовувати при 

розрахунках з постачальниками та підрядниками:  
а) платіжне доручення 

б) видатковий касовий ордер 

в) прибутковий касовий ордер 

г) видаткова накладна 

23. Для обліку короткострокових позик підприємство використовує такі 

рахунки: 

а) 601 

б) 631 

в) 602 

г) 632 

24. Які з наведених зобов’язань належать до короткострокових: 

а) заборгованість за придбані, але не сплачені ТМЦ і послуги 

б) забезпечення наступних витрат і платежів 

в) поточна кредиторська заборгованість за довгостроковими 

зобов’язаннями 

г) нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 

25.  Визначте кореспонденцію рахунків у наведеній операції, за якою 

нарахована оплата праці керівнику підприємства, начальнику цеху, 

завідуючому складом: 

а) Дт 23 Кт 661 

б) Дт 91 Кт 661 

в) Дт 92 Кт 661 

г) Дт 93 Кт 661 

26. Визначте кореспонденцію рахунків за операцією на утримання з 

оплати праці податку на доходи фізичних осіб, військового збору: 

а) Дт 661 Кт 642 

б) Дт 661 Кт 301 

в) Дт 661 Кт 641 
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г) Дт 661 Кт 662 

27.  Винагорода за виконану роботу відповідно до встановлених норм 

праці, яка встановлюється у вигляді тарифних ставок (окладів) і 

відрядних розцінок для робітників та посадових окладів для службовців,  

винагорода за працю понад установлені норми, за трудові успіхи та 

винахідливість і за особливі умови праці  – це: 
а) основна заробітна плата 

б) додаткова заробітна плата 

в) інші заохочувальні та компенсаційні виплати 

г) допомога з тимчасової втрати працездатності 

28.  До форм заробітної плати відносять: 

а) пряма відрядна 

б) відрядна 

в) погодинна 

г) за посадовими окладами 
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ІІІ РІВЕНЬ   

(на відповідність поняття та його змісту) 

 

1. Знайдіть відповідність поняття та його змісту: 

Амортизація систематичний розподіл вартості, яка амортизується,  

необоротних активів протягом строку  їх  корисного 

використання (експлуатації) 

Вартість, яка  

амортизується,   

первісна  або   переоцінена вартість  необоротних  активів  

за  вирахуванням  їх ліквідаційної вартості 

Зменшення 

корисності   

втрата  економічної  вигоди  в  сумі перевищення  

залишкової  вартості  активу  над  сумою  очікуваного 

відшкодування 

Знос  

основних  

засобів   

сума амортизації об'єкта основних  

засобів з  початку  його  корисного  використання 

Ліквідаційна  

вартість   

сума коштів або вартість інших  

активів, яку підприємство очікує отримати  від  реалізації 

(ліквідації)   необоротних  активів  після  закінчення  строку  

їх корисного  використання  (експлуатації),за вирахуванням 

витрат, пов'язаних  з  продажем  (ліквідацією) 

 

2. Знайдіть відповідність поняття та його змісту: 

Основні засоби матеріальні активи, які підприємство утримує  

з метою  використання їх у процесі виробництва або 

постачання товарів,  надання послуг,  здавання в оренду 

іншим особам або для здійснення адміністративних і   

соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного 

використання (експлуатації) яких більше одного  року  (або  

операційного циклу, якщо він довший за рік) 

Об'єкт  

основних  

засобів   

закінчений пристрій з усіма пристосуваннями і приладдям 

до нього; конструктивно відокремлений предмет,  

призначений  для  виконання  певних самостійних функцій  

Група 

основних  

засобів 

сукупність однотипних за технічними характеристиками, 

призначенням та умовами використання необоротних  

матеріальних активів 

Подібні  

(однорідні)  

об'єкти 

об'єкти, які мають однакове функціональне призначення та  

однакову  справедливу  вартість 

Строк  

корисного  

використання  

(експлуатації) 

очікуваний період часу, протягом якого необоротні активи   

будуть використовуватися підприємством або з їх  

використанням буде виготовлено (виконано) очікуваний  

підприємством обсяг продукції (робіт,  послуг) 
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3. Знайдіть відповідність поняття та його змісту: 

Первісна 

вартість    

історична   (фактична)   собівартість необоротних  активів  у  

сумі  грошових  коштів  або  справедливої вартості  інших  

активів,  сплачених  (переданих),  витрачених для придбання 

(створення) необоротних активів 

Чиста вартість 

реалізації  

необоротного 

активу 

справедлива вартість необоротного активу за вирахуванням 

очікуваних витрат  на його  реалізацію 

Залишкова  

вартість   

різниця між первісною (переоціненою) вартістю 

необоротного активу і сумою його накопиченої  амортизації  

(зносу)   

Справедлива  

вартість 

сума, за якою можна продати актив або оплатити  

зобов'язання  за звичайних умов на певну дату 

Вартість, що 

амортизується  

первісна  або   переоцінена вартість  необоротних  активів  за  

вирахуванням  їх ліквідаційної  вартості 

 

4. Визначити кореспонденцію рахунків за відповідними операціями: 

1. Передано запасні частини зі складу в гараж 

2. Оприбутковано запасні частини від ліквідації автомобіля 

3. Одержано запасні частини безоплатно 

4. Оприбутковано лишки запасних частин, виявлені при інвентаризації 

А. Д-т 207   К-т 719  

Б. Д-т 207   К-т 718 

В. Д-т 207   К-т 746  

Г. Д-т 207   К-т 207 

 

5. Визначити кореспонденцію рахунків за відповідними операціями: 

1. Одержано будівельні матеріали від власного виробництва 

2. Одержано будівельні матеріали безоплатно 

3. Одержано будівельні матеріали як внесок до статутного капіталу 

4. Придбано будівельні матеріали у постачальника 

А. Д-т 205   К-т 718 

Б. Д-т 205   К-т 23 

В. Д-т 205   К-т 63 

Г. Д-т 205   К-т 46  

6. Встановити первинні документи за такими господарськими 

операціями 

1. Придбано паливо у постачальника 

2. Придбано паливо підзвітною особою за готівку 

3. Одержано паливо з нафтоскладу в гараж 

4. Виявлено лишки палива при інвентаризації 

А. Порівняльна відомість 

Б. Лімітно-забірна картка 
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В. Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт 

Г. Товарно-транспортна накладна 

7. Встановити відповідність кореспондуючих рахунків згідно 

касових операцій: 

А) Повернуті невитрачені підзвітні суми в касу 1. Дт 301   Кт 361 

Б) Оплачені відсотки за користування судою 2. Дт 301   Кт 377 

В) Отримано готівку із банку на господарські потреби 3. Дт 301   Кт 311 

Г) Надійшла торгова виручка від покупця 4. Дт 301   Кт 372 

8. Вказати, яка операція виконується даними документами: 

А) наказ про затвердження ліміту 

залишку готівки у касі 
1. видача готівки із каси 

Б) авансовий звіт 2. розрахунок ліміту залишку готівки у 

касі 

В) видатковий касовий ордер 3. отримання готівки з рахунку банку 

Г) грошовий чек 4. повернення невикористаних 

підзвітних сум 

9. Встановити відповідність між первинним документом та його 

визначенням:  

А) Прибутковий касовий ордер 

1. документ встановленої форми, що 

застосовується для здійснення 

первинного обліку готівки у касі 

Б) Касова книга 

2. розпорядження власника рахунку 

обслуговуючому його банку перевести 

певну грошову суму на рахунок 

одержувача 

В) Інкасове доручення 

3. первинний документ, застосовується 

для оформлення надходжень готівки до 

каси підприємств 

Г) Платіжне доручення 

4. банківська операція, за допомогою 

якої банк за дорученням і за рахунок 

клієнта здійснює дії по отриманню від 

платника платежу 

10. Складіть відповідність 

1 Дебіторська 

заборгованість 

А сума дебіторської заборгованості, яка 

виникає в ході нормального операційного 

циклу або буде погашена протягом 

дванадцяти місяців з дати балансу. 

2 Поточна дебіторська 

заборгованість 

Б сума заборгованості дебіторів 

підприємству на певну дату. 

3 Безнадійна дебіторська 

заборгованістть 

В поточна дебіторська заборгованість, 

щодо якої існує невпевненість її 

погашення боржником. 
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4 Сумнівний борг Г поточна дебіторська заборгованість,  

щодо якої існує впевненість про її  

неповернення боржником або за якою 

минув строк позивної давності. 

 

11. Оберіть, яка господарська операція відображається в обліку на 

підставі даних первинних документів 

1 Накладна, Товаро – 

транспортна накладна, 

Акт приймання – здачі 

виконаних робіт 

А Надходження коштів від покупців 

2 Банківська виписка, 

прибутковий касовий 

ордер 

Б Погашення дебіторської заборгованості 

короткостроковим векселем 

3 Акт приймання – 

передачі векселя 

В Повернення покупцеві раніше отриманих 

коштів. 

4 Виписка банку, 

видатковий касовий 

ордер 

Г Реалізація продукції, товрів, робіт і 

послуг 

12. Оберіть, яка господарська операція відображається в обліку на 

підставі даних первинних документів 

1 Виписка банку, 

видатковий касовий 

ордер 

А Видано аванс підзвітній особі. 

2 Авансовий звіт, 

Накладна, 

Розрахунковий чек  

Б Відображено витрати на службові 

відрядження на дату затвердження Звіту 

про використання коштів виданих на 

відрядження або під звіт. 

3 Авансовий звіт, 

рахунки на оплату, 

квиток, накладна та ін. 

В Оприбутковано товаро – матеріальні 

цінності від підзвітної особи. 

4 Виписка банку, 

прибутковий касовий 

ордер 

Г Повернення підзвітною особою залишок 

не використаних коштів. 
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13. Визначте строки подання Звіту про використання підзвітних 

коштів, витрачених на відрядження  

1 До закінчення 5 

банківського дня 

А у разі якщо під час службових 

відряджень відряджена особа - платник 

податку отримав готівку з застосуванням 

платіжних карток 

2 До закінчення 3 

банківського дня 

Б Якщо аванс на відрядження був виданий 

в готівковій формі 

3 Протягом 10 

банківських днів 

В у разі якщо під час службових 

відряджень відряджена особа - платник 

податку отримав аванс в безготівковій 

формі та під час відрядження здійснював 

безготівкові розрахунки з застосуванням 

платіжних карток 

4 До 20 банківських 

днів 

Г у разі якщо під час службових 

відряджень відряджена особа - платник 

податку отримав аванс в безготівковій 

формі та під час відрядження здійснював 

безготівкові розрахунки з застосуванням 

платіжних карток, за наявності поважних 

причин роботодавець (самозайнята 

особа) може  продовжити строк  

14. Невитрачені кошти видані для вирішення господарських потреб 

повинні бути повернені в наступні строки 

1 Не більше 10 

робочих днів 

А на закупівлю брухту чорних і кольорових 

металів 

2 Не більше 30 

робочих днів 

Б на всі інші виробничі (господарські) 

потреби та відрядження одночасно 

3 Не більше 2 робочих 

днів 

В на закупівлю сільськогосподарської 

продукції та заготівлю вторинної 

сировини 

4 До закінчення 

строку відрядження 

Г на всі інші виробничі (господарські) 

потреби 

 

15. Визначте відповідність між змістом господарської операції та 

кореспонденцією рахунків: 

А. Отримано на поточний рахунок підприємства 

короткострокову позику 

1. Дт 684 Кт 311  

 

Б. Нараховано відсотки за використання позики 2. Дт 601 Кт 311  

 

В. Сплачено відсотки за використання позики 3. Дт 311 Кт 601  

Г. Погашено короткострокову позику банку 4. Дт 951 Кт 684  
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16. Визначте відповідність між поняттям та змістом бухгалтерських 

документів: 

А. Прибуткова накладна 1. Розрахунковий документ, який 

містить доручення платника банку, 

здійснити переказ визначеної в 

ньому суми коштів зі свого рахунка 

на рахунок отримувача коштів 

Б. Платіжне доручення 2. Документ, за допомогою якого 

товари оприбутковують на склад 

В. Видатковий касовий ордер 3. Документ, яким користуються 

платники ПДВ для обліку 

податкового зобов’язання та 

податкового кредиту 

Г. Податкова накладна 4. Первинний документ, що 

застосовується для оформлення 

видачі готівки з каси підприємств 

(юридичних осіб) 

 

17. Визначте відповідність між назвою бухгалтерського рахунка та 

їхнього коду (субрахунку).  

А. Відстрочені короткострокoві 

кредити банків y національній 

валюті 

1. 604 

Б. Відстрочені короткострокові 

крeдити банкiв в іноземній валюті 

2. 603 

В. Прострочені позики в іноземній 

валюті  

3. 631 

Г. Розрахунки з вітчизняними 

постачальниками 

4. 606 

18. Визначте відповідність між поняттям та змістом 

1 Основна заробітна 

плата 

А) Винагорода, обчислена, як правило, у 

грошовому виразі, яку за трудовим договором 

власник або уповноважений ним орган виплачує 

працівнику за виконану роботу. 

2 Погодинна форма 

оплати праці 

Б) Сукупність правил, за допомогою яких 

забезпечується порівняльна оцінка праці, 

залежно від кваліфікації, умов виконання, 

відповідальності, значення галузі та інших 

факторів, що характеризують якісну сторону 

праці. 

3 Заробітна плата В) Винагорода за виконану роботу згідно з 

встановленими нормами праці ( норми часу, 

виробітку, обслуговування, посадових 

обов'язків). Вона встановлюється у вигляді 
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тарифних ставок (окладів) та підрядних розцінок 

для працівників і посадових окладів для 

службовців. 

4 Тарифна система 

оплати праці 

Г) Оплата праці, яка залежить від кількості 

відпрацьованих годин і тарифної ставки 

(окладу) за одну годину. 

 

19. Визначте відповідність між поняттям та змістом 

1Відрядно- преміальна 

система оплати праці 

 А) Зведений документ, який відображає 

розрахунки з робітниками та службовцями з 

оплати їх праці. 

2 Податок з доходів 

фізичних осіб  

 Б) Сукупність правил, які визначають 

співвідношення між мірою праці й мірою 

винагороди працівників. 

3 Розрахунково- 

платіжна відомість 

 В) Обов'язковий платіж, що встановлюється 

державою для фізичних осіб, які отримують 

доходи. 

4 Система оплати праці  Г) Різновид відрядної форми оплати праці, при 

якій понад заробітної плати, належної за 

виконану роботу, виплачується премія. 

 

20. Визначте відповідність між поняттям та змістом 

1 Наряд А) Оплата за підвищеними розцінками частини 

продукції чи робіт, випущеної чи здійсненої в 

зв'язку з перевиконанням установлених норм. 

2 Табель обліку 

використання часу 

 Б)Первинний документ з обліку 

відпрацьованого часу. 

3 Акордна система 

оплати праці  

В) Комбінований документ, в якому вказується 

завдання на виконання певних робіт та 

підтвердження фактичного обсягу виконаних 

робіт. 

4 Відрядно –

прогресивна система 

оплати праці  

Г) Форма відрядної оплати праці за кінцеві 

результати виробництва, за виконання у 

визначений термін закінченого комплексу робіт, 

вводиться для посилення матеріальної 

зацікавленості у скороченні строків виконання 

робіт без зниження їх якості. 
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ІV РІВЕНЬ  

(прості облікові задачі: сума, проводка) 
 

1. Обчислити первісну вартість верстата, відобразити введення в 

експлуатацію на рахунках бухгалтерського обліку, вказати 

підтверджуючі первинні документи. 

         Підприємство – платник ПДВ придбало у виробника верстат 

вартістю 66 000 грн., у тому числі ПДВ. Сторонній автоперевізник надав 

послуги з транспортування придбаного верстата на підприємство 

вартістю 1200 грн., у тому числі ПДВ. Від монтажної організації 

отриманий рахунок за роботи з установки, монтажу і налагодження 

верстата на суму 7200 грн., у тому числі ПДВ. Вартість верстата, послуг і 

робіт оплачено постачальникам з поточного рахунку підприємства. 

Верстат планується використовувати в господарській діяльності 

підприємства для здійснення оподатковуваних ПДВ операцій. Верстат 

введено в експлуатацію. Окрім того, підприємство понесло власні 

витрати з установки і монтажу: заробітна плата робітників – 1500 грн., 

вартість використаних при установці матеріалів – 4000 грн.  

а) 67500 грн.;   Д-т 10   К-т 152; акт приймання-передачі основних 

засобів; 

б) 74400 грн.;  Д-т 152  К-т 631; акт введення в експлуатацію основних 

засобів; 

в) 67830 грн.;  Д-т 10    К-т 152; акт приймання-передачі основних 

засобів; 

г) 69230 грн.;  Д-т 10    К-т 152; акт приймання-передачі основних 

засобів. 

 

2. Визначити фінансовий результат від реалізації основного засобу; 

відобразити його на рахунках бухгалтерського обліку, вказати 

підтверджуючі первинні документи. 

Підприємство у квітні поточного року продало гідравлічний прес 

за ціною 180000 грн., у тому числі ПДВ. За даними бухгалтерського 

обліку станом на 01.04. поточного року первісна вартість цього об’єкта 

становить 240 000 грн., сума зносу – 100 000 грн.  

а) 10000 грн.; Д-т 442  К-т 79;   акт на списання основних засобів; 

б) 10000 грн.; Д-т 79    К-т 441; накладна; 

в) 40000 грн.;  Д-т 79   К-т 441; акт приймання-передачі основних засобів; 

г) 10000 грн.; Д-т 79    К-т 441; довідка бухгалтерії. 

 

3. Визначити фінансовий результат від списання основного засобу, 

відобразити його на рахунках бухгалтерського обліку, вказати 

підтверджуючі первинні документи. 

Внаслідок морального та фізичного зносу підприємство ліквідує 

комп'ютер первісною вартістю 15000 грн., знос – 11250 грн. Створена на 
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підприємстві експертна комісія сформувала висновок щодо 

неможливості використання в майбутньому комп'ютера за первісним 

призначенням. Зарплата працівнику за розбирання комп'ютера 

становить 300 грн. Від ліквідації отримані запчастини, які можуть бути 

використані на підприємстві, оцінені за цінами можливого 

використання на 500 грн.  

а) 3616 грн.;     Д-т 442   К-т 79; акт на списання основних засобів; 

б) 3616 грн.;     Д-т 442   К-т 79; довідка бухгалтерії; 

в) 11050 грн.;   Д-т 79     К-т 441; акт на списання основних засобів; 

г) 3550 грн.;     Д-т 442   К-т 79; довідка бухгалтерії. 

 

4. Визначити кореспонденцію рахунків у наведеній операції,  за якою 

оприбуткована придбана фарба від постачальників на суму 1200 грн,  

в т. ч. ПДВ  – 200 грн: 

а) Д-т 207    К-т 631   1000 грн;    Д-т 64       К-т 631     200 грн 

б) Д-т 205    К-т 631   1200 грн;    Д-т 64       К-т 631     200 грн 

в) Д-т 205    К-т 631   1000 грн;    Д-т 64       К-т 631     200 грн 

г) Д-т 205    К-т 685   1200 грн;    Д-т 64       К-т 685     200 грн   

     

5. Визначити рядок, у якому наведено правильний комплекс 

бухгалтерських проводок з придбання підзвітною особою  запасних 

частин вартістю 1800 грн, в т. ч. ПДВ – 300 грн: 

а) Д-т 207   К-т 372    1500 грн;    Д-т 641   К-т 372   300 грн 

б) Д-т 207   К-т 372    1800 грн;    Д-т 641   К-т 372   300 грн 

в) Д-т 372   К-т 301    1800 грн;    Д-т 207   К-т 372  1800 грн 

г) Д-т 372   К-т 301    1500 грн;    Д-т 205   К-т 372  1500 грн 

 

6. На підприємстві станом на 01.04.20 р. значилося 100 одиниць товару 

вартістю 30 грн за одиницю. 15.04.20 р. надійшло 10 одиниць того самого 

товару вартістю 40 грн за одиницю (без ПДВ). 20.04.20 р. надійшло 20 

одиниць товару вартістю 50 грн за одиницю (без ПДВ). 25.04.20 р. було 

списано на реалізацію 120 одиниць товару. Вартість вибулих товарів за 

методом ФІФО становитиме: 

а) 4062 грн. 

б) 390 грн. 

в) 4100 грн. 

г) 3900 грн. 
 

7. З каси підприємства видано позику працівнику. Оберіть вірну 

кореспонденцію рахунків: 

а) Дт 372    Кт 301 

б) Дт 375    Кт 311 

в) Дт 377    Кт 301 

г) Дт 374     Кт 301 
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8. Підприємство з поточного рахунку отримало готівку, після чого, було 

видано під звіт на господарські потреби. В обліку було відображено такі 

записи: 

1) Дт 301     Кт 311 

2) Дт 372     Кт 301 

3) Дт 311     Кт 301 

4) Дт 301     Кт 372 

Визначити послідовність відображення операцій в обліку. 

а) 1,4,2,3 

б) 1,2,3,4 

в) 3,1,4,2 

г) 1,2,4,3 

 

9. З поточного рахунку підприємства погашено заборгованість за 

дивідендами перед засновниками. Оберіть вірну кореспонденцію 

рахунків: 

а) Дт 671    Кт 311 

б) Дт 681    Кт 311 

в) Дт 672    Кт 301 

г) Дт 685     Кт 311 

 

10. На банківський рахунок надійшли кошти від покупця, як передплата 

за продукцію, в сумі 12800,00 грн. (в т.ч. ПДВ 20%). Одразу після 

надходження передплати здійснено відвантаження продукції. В обліку 

відображений повний взаєморозрахунок з дебітором. 

а)  Дт311   Кт681      сума 12800,00 

     Дт643   Кт641      сума 2133,33 

     Дт361   Кт701      сума 12800,00 

     Дт701   Кт643      сума 2133,33 

     Дт681   Кт361      сума 12800,00 

б)  Дт311   Кт681      сума 12800,00 

     Дт643   Кт641      сума 2560,00 

     Дт361   Кт701      сума 12800,00 

     Дт701   Кт643      сума 2560,00 

Дт681   Кт361      сума 12800,00 

в) Дт311   Кт361      сума 12800,00 

     Дт643   Кт641      сума 2560,00 

     Дт361   Кт701      сума 12800,00 

     Дт701   Кт643      сума 2560,00 

г)  Дт311   Кт361      сума 12800,00 

     Дт641   Кт361      сума 2133,33 

     Дт361   Кт701      сума 12800,00 
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11. Визначте суму до відшкодування підзвітній особі, якщо за даними 

авансового звіту працівнику перед відрядженням видано з каси 400,00 

грн. Після повернення працівником до авансового звіту для 

відшкодування надані наступні первинні документи: 

● Автобусні квитки 2 шт за ціною 70,00 грн/шт. 

● Накладна на придбання запасних частин для виробничих потреб 

на загальну суму 1200,00 грн. 

За наказом підприємства добові встановлені в розмірі 300,00 грн., термін 

відрядження1 робочий день. 

а) 1480,00 грн. 

б) 1170,00 грн. 

в) 1240,00 грн. 

г) 1640,00 грн. 

 

12. Складіть кореспонденцію рахунків, якщо заступника директора 

направлено у відрядження на власному авто, терміном на 1 день для 

участі в Раді директорів. За умовою наказа про відрядження витрати на 

паливо компенсуються підприємством. Розмір добових становить 150,00 

грн. Після повернення до відшкодування наданий чек на заправку 

паливом в сумі 280,00 грн. Перед відрядженням працівнику був виданий 

аванс в сумі 200,00 грн. 

а) Дт 372    Кт 311     сума 200,00 грн 

    Дт 92      Кт 372     сума 150,00 грн 

    Дт 92      Кт 372     сума 280,00 грн 

б) Дт 372    Кт 301     сума 200,00 грн 

    Дт 91      Кт 372     сума 150,00 грн 

    Дт 203    Кт 372     сума 280,00 грн 

в) Дт 372    Кт 311     сума 200,00 грн 

    Дт 91      Кт 372     сума 150,00 грн 

    Дт 91      Кт 372     сума 280,00 грн 

г) Дт 372    Кт 311     сума 200,00 грн 

    Дт 92      Кт 372     сума 150,00 грн 

    Дт 203    Кт 372     сума 280,00 грн 
 

13. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо 

оприбутковано спецодяг від постачальника на суму 900 грн, зокрема 

ПДВ – 150 грн: 

а) Дт 20 Кт 685   900 грн      Дт 641 Кт 631    150 грн 

б) Дт 20 Кт 631   750 грн      Дт 641 Кт 631    150 грн 

в) Дт 22 Кт 631   750 грн      Дт 641 Кт 631    150 грн 

г) Дт 22 Кт 377   750 грн      Дт 641 Кт 631    150 грн 
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14. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків, якщо 

нараховано підряднику за виконані роботи з капітального будівництва 

корівника на суму 360000 грн, зокрема ПДВ – 60000 грн та відображений 

податковий кредит з ПДВ:  

а) Дт 232 Кт 631 360000 грн    Дт 641 Кт 631 60000 грн  

б) Дт 912 Кт 631 300000 грн    Дт 641 Кт 631 60000 грн  

в) Дт 151 Кт 631 360000 грн    Дт 641 Кт 631 60000 грн  

г) Дт 151 Кт 631 300000 грн    Дт 641 Кт 631 60000 грн  

 

15. Яка повинна бути складена кореспонденція рахунків при 

відображенні податкового кредиту під час придбання виробничих 

запасів від постачальника на суму 2400 грн., в т.ч. ПДВ –  400 грн.? 

а) Д-т 641   К-т 631   2400 грн. 

б) Д-т 22     К-т 631   2400 грн. 

в) Д-т 20     К-т 631   2000 грн. 

г) Д-т 641   К-т 631  400 грн. 
 

16.  Нарахувати заробітну плату працівнику основного виробництва, 

якщо у лютому він виготовив 300 деталей, відрядна розцінка - 20,90 грн. 

за одиницю. За допущений брак з працівника утримано 120 грн. 

Працівник має двох дітей віком до 18 років. Працівник подав заяву до 

бухгалтерії на податкову соціальну пільгу. Відобразити в обліку 

нарахування та виплату зарплати, провести всі необхідні обов’язкові 

утримання із заробітної плати. Перерахована заробітна плата 

працівнику на картковий рахунок. 

а) Дт 661 Кт 311 – 5047,35 грн 

б) Дт 661 Кт 311 – 5455,95 грн 

в) Дт 661 Кт 311 – 5335,95 грн 

г) Дт 661 Кт 311 – 5251,65 грн 

 

17. Працівниці допоміжного виробництва за березень поточного року 

нарахована заробітна плата в сумі 6590,00 грн., відпускні – 1930,00 грн., 

лікарняні – 1030,00 грн. На її утриманні знаходиться троє дітей віком до 

18 років. Працівниця подала до бухгалтерії необхідні документи про 

застосування ПСП. Необхідно відобразити в обліку нарахування 

заробітної плати, виплату зарплати, провести всі необхідні обов’язкові 

утримання із заробітної плати. Видана заробітна плата працівнику. 

а) Дт 661 Кт 301 – 9404,95 грн 

б) Дт 661 Кт 301 – 8832,55 грн 

в) Дт 661 Кт 301 – 7687,75 грн 

г) Дт 661 Кт 301 – 9302,75 грн 
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18. Оклад працівниці бухгалтерії 6100,00 грн. Працівниця працює на 

підприємстві (основне місце роботи) не повний робочій день, оформлена 

на 0,5 ставки. Вона подала до бухгалтерії заяву на податкову соціальну 

пільгу. Відобразити в обліку нарахування та виплату зарплати, провести 

всі необхідні обов’язкові утримання із заробітної плати. Перерахована 

заробітна плата працівниці на картковий рахунок. 

а) Дт 661 Кт 311 – 2555,55 грн 

б) Дт 661 Кт 311 – 2455,25 грн 

в) Дт 661 Кт 311 – 2659,55 грн 

г) Дт 661 Кт 311 – 2651,65 грн 

 
 


